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1. Inleiding
Het informatieve deel gaat in op de planningscontext waarbinnen het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan moet werken. Er wordt aandacht besteed aan juridische
instrumenten inzake de ruimtelijke ordening. Vervolgens worden ruimtelijk
relevante beleidsstudies besproken. Daarna wordt er aandacht besteed aan
ruimtelijke analyses van deelstructuren en deelruimten. Beide analyses van de
ruimtelijke orde worden samengevat in de synthesekaart van de bestaande
ruimtelijke structuur. Naast de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur
is er nood aan de uitwerking van een aantal deelstudies.
________________________________ Figuur 1: inhoud informatief deel1

Situering

Plannings- en
beleidscontext

Deelstructuren
ruimtelijk

bevoorrechte
getuigen
Deelruimten

Deelstudies
Huisvesting, werkgelegenheid,
mobiliteit, zonevreemde activiteiten, ...

knelpunten,
kwaliteiten
en potenties:
eerste aanzet

Knelpunten, kwaliteiten en potenties

Uit het voorgaande worden kwaliteiten, knelpunten en potenties gehaald. Dit deel
vormt de scharnier naar het richtinggevend deel. Een inventaris wordt opgemaakt
van de belangrijkste problemen in de gemeente. Er worden een aantal
mogelijkheden (potenties) aangereikt van de wijze waarop bepaalde gebieden zich
in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen.
Inhoudelijk is het document het resultaat van een onderzoek naar bestaande
relevante gegevens die in diverse studies en documenten zijn vervat. De
interpretatie van verschillende kaarten en luchtfoto’s vormt een belangrijk element
bij de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur. Het onderzoek is
verrijkt met terreinwaarnemingen.

1

Het aanspreken van bevoorrechte getuigen is facultatief en hier niet voorzien.
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2. Situering
2.1

Gemeente in cijfers
De Gemeente Liedekerke heeft een oppervlakte van 1.008 ha.
Liedekerke telt zo’n 11.7572 inwoners waarvan 5.801 mannen en 5.956 vrouwen.
De actieve bevolking telt 4.441 personen.3

2.2

Situering
Situering in de ruime omgeving - Macrostructuur
____________ Kaart 1: Situering in de ruime omgeving - Macrostructuur
De gemeente Liedekerke (Vlaams-Brabant) ligt tussen Brussel en Gent in het
westen van de provincie Vlaams-Brabant op de grens met de provincie OostVlaanderen. De gemeente ligt op 20 tot 25 km ten westen van Brussel, 10 tot 15
km ten zuidoosten van Aalst en 5 tot 10 km ten noordoosten van Ninove.
Liedekerke ligt op de rand van de Vlaamse Ruit, op de verbinding Gent-Brussel.
De gemeente ligt ten zuidoosten van het regionaalstedelijk gebied Aalst. Een deel
van de gemeente is opgenomen in het regionaalstedelijk gebied Aalst. Het
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Ninove ligt ten zuidwesten van
Liedekerke.
De hoofdverbindingsas voor het autoverkeer vanuit de gemeente Liedekerke is de
E40 Brussel- Oostende, waar de gemeente via de recent aangelegde N208 op
aangesloten is. Voor het openbaar vervoer is de gemeente met haar IC-station
rechtstreeks ontsloten via de spoorlijn Brussel-Aalst-Gent. De gemeente ligt tussen
de N8 en N9 die belangrijke historische verbindingswegen zijn tussen
respectievelijk Ninove en Brussel en Aalst en Brussel.
De Dendervallei vormt het voornaamste ecologische (verbindings-)gebied en het
belangrijkste reliëfbepalende element, naast de uitlopers van het heuvelachtige
Pajottenland, ten zuiden van de gemeente.

2

Bron: Gemeente Liedekerke, 30-11-2001

3

Volgens de NIS- telling van 1991
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Situering in de onmiddellijke omgeving - Mesostructuur
_______ Kaart 2: Situering in de onmiddellijke omgeving - Mesostructuur
In wijzerzin grenzen volgende gemeenten aan de gemeente Liedekerke: Affligem,
Ternat, Roosdaal, Ninove (O. Vl.) en Denderleeuw (O. Vl.).


De grens met de gemeenten Ninove in het zuidwesten en Denderleeuw in het
noordwesten wordt gevormd door de alluviale vlakte van de Dender. In feite
zijn Liedekerke en Denderleeuw twee sterk uitgegroeide kernen die aan beide
zijden van de vallei ontstaan zijn ter hoogte van een brug over de Dender.



Impegem in het zuiden van de gemeente, en aan de overzijde van de Dender de
dorpskern van Okegem (Ninove), zijn op een gelijkaardige manier ontstaan. Ze
zijn allebei klein gebleven. Okegem heeft een IR-station.



In Ninove in het zuiden is de alluviale vlakte van de Dender smaller en
ingenomen door een relatief grote bedrijvenzone (‘Beneden-industriepark’) en
een woonkern. Deze bedrijvenzone vormt samen met een tweede kleinere
bedrijvenzone (‘Boven-industriepark’) een belangrijke tewerkstellingspool
voor de gemeente Liedekerke. Beide bedrijvenzones zijn vlot ontsloten naar de
E40 door de N48-expressweg van Ninove naar Aalst die Denderleeuw ten
westen passeert.



Ten noorden van Liedekerke, tussen Teralfene (Affligem) en Denderleeuw,
buigt de Dender langs het spoorwegtalud naar het noordwesten af.



De vallei van de Bellebeek vormt de grens met de gemeente Affligem in het
noorden. Ze ligt tussen de spoorweg Brussel-Liedekerke-Denderleeuw-AalstGent en de rechtstreekse lijn Brussel-Gent, die net ten noorden van Liedekerke
passeert.



De grens met de gemeente Ternat in het oosten loopt, langs Liedekerkebos,
door de Hollebeek, die op het meest noordoostelijke punt van de gemeente
tussen de twee spoorlijnen uitmondt in de Bellebeek.
Zowel Teralfene (Affligem) in het noorden als Essenehoek (Sint-KatherinaLombeek, Ternat) in het noordoosten zijn ten opzichte van Liedekerke kleinere
woonkernen gebleven. Essenehoek heeft ook een station, maar door het IRstatuut ligt de frequentie van de bediening ervan veel lager.



De grens met de gemeente Roosdaal loopt in het zuiden over een heuvelrug
van het Pajottenland. De heuvelrug loopt verder door over de gemeente
Roosdaal en Ternat en helt lichtgolvend af naar het noordwesten. De rivieren
en beken hebben zich ingesneden in dit heuvelige landschap. De grens van de
gemeente loopt dan ook deels door de bovenloop van de Kruisbeek, de
Palitsebeek en de Boesdaalheidebeek.



Belangrijke grensoverschrijdende structuurbepalende elementen zijn de
zuidoostelijke heuvelrug die een onderdeel vormt van het Pajottenland, de
Pamelsestraat - Affligemsestraat die een belangrijke ontsluitingsweg is voor
Roosdaal naar de E40 en Liedekerkebos dat doorloopt op het grondgebied van
Ternat.
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2.3

Historisch-ruimtelijke ontwikkeling
Ten opzichte van de situatie op de Ferrariskaart (1770-1777) valt op dat de
bebouwing in het noordelijke deel van de gemeente, richting station, fel uitgebreid
is. (Liedekerke bezat reeds vóór de eerste wereldoorlog een spoorwegstation, het
talud werd in de jaren 1950 opgehoogd.)
Zowel Impegem, Pijnegem als Muilen waren aparte gehuchten die nu aan de kern
van Liedekerke vergroeid zijn of er momenteel aan vergroeid raken.
In de jaren 1960 werd een grootschalige verkaveling aangelegd op de bovenloop
van de Kruisbeek, langs de Opperstraat. Ook deze is nu door een reeks kleinere
verkavelingen aan de kern van de gemeente vergroeid.
Bij de fusie van de gemeenten (jaren 1970) kreeg de gemeente er in het zuidoosten
een aantal jonge verkavelingen bij (verkavelingen Gravenbos en Monnikbos.)
De Dendervallei was een moerassig landschap en heeft tot op heden haar open
karakter grotendeels behouden. De recente ontwikkelingen langs de Kasteelstraat
(Denderleeuw) vormen hierop een historische uitzondering.
Tussen de jaren 1960 en 1980 werd in het uiterste noorden van de gemeente het
bedrijventerrein ‘Begijnenmeers’ aangelegd aan de monding van de Bellebeek.
Begin jaren ’80 werd de Affligemsestraat ten noordoosten van de woonkern
doorgetrokken en aangesloten op de Pamelsestraat. De N208 (de ontsluiting naar
de E40) werd halfweg de jaren ’90 aangelegd.
Liedekerkebos is al vanouds een bosgebied. Ten tijde van Ferraris sloot een veel
groter aaneengesloten bosoppervlak ter hoogte van Pamel en Liedekerke aan op de
Dendervallei en de Bellebeek.
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3. Plannings- en beleidscontext
3.1

Ruimtelijke beleidsdocumenten

3.1.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Volgens de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de
gemeente Liedekerke volledig in het buitengebied gelegen. Nieuwe woonprojecten
zullen een dichtheid van 15 woningen per hectare hebben.
Liedekerke valt net buiten het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit. De
riviervallei van de Dender is een structuurbepalend element van Vlaams niveau
voor het buitengebied. Belangrijke natuurwaarden zijn aan de vallei gekoppeld.
Liedekerke is geen economisch knooppunt. Dit betekent dat er geen regionale
bedrijventerreinen zullen ontwikkeld worden te Liedekerke.
Er zijn geen hoofdwegen en primaire wegen geselecteerd op het grondgebied van
de gemeente.

3.1.2

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst
Grote delen van buurgemeente Denderleeuw zijn opgenomen in het
regionaalstedelijk gebied Aalst. Woonverdichting en de ontwikkeling van de
stationsbuurt van Denderleeuw zullen een belangrijke rol gaan spelen.
De afbakening van het regionaal stedelijk gebied Aalst neemt op het grondgebied
van Liedekerke tevens het bedrijventerrein Begijnenmeers, het gebeid voor
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen en de Dendervallei ten noorden van de
Kasteelstraat mee op in het stedelijk gebied.
Voor het bedrijventerrein werd geen specifiek RUP opgemaakt. De bepalingen van
het gewestplan blijven bijgevolg van toepassing.
Voor het gebied Oude Dender zijn de bepalingen van het gewestplan vervangen
door deze van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
regionaalstedelijk gebied Aalst.
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3.1.3

Ruimtelijk Structuurplan provincie Vlaams-Brabant
Volgende selecties in het richtinggevend deel van het PRS zijn relevant:
•
•

•
•
•
•

•
•

De rivier- en beekvalleien van de Dender als landschappelijke
basisstructuur
Hunselbeek-Bellebeek als natuurverbindingsgebieden; het vormt de
verbinding tussen Keyeberg-Hussel en vallei van de Dender en
Liedekerkebos.
Liedekerkebos als structuurbepalend bosgebied
Liedekerke als hoofddorp
Gravenbos en Impegem als kernen in het buitengebied
Liedekerke als regionaal mobiliteitsknooppunt
N208 van de aansluiting 19a van de E40 tot de grens met Oost-Vlaanderen
als secundaire weg type II
Behoud en versterken van kleine landschapselementen

Liedekerke behoort tot het Verdicht Netwerk tot het subgebied van Aalst-NinoveBrussel. Het subgebied ‘Aalst-Ninove-Brussel’ is gelegen in de
infrastructurenbundel die de verbinding vormt tussen de provincie en Brussel met
de meer westelijk gelegen provincies, stedelijk gebieden en kernen. Relevant voor
Liedekerke zijn:
•

•

3.1.4

Een doorgangsgebied met verblijfskarakter
De provincie wenst de rol van de regio als een goed ontsloten
verblijfsgebied naar de omliggende stedelijke gebieden te erkennen. Dit
subgebied dient de residentiële druk, die heerst op de zuidelijker gelegen
Landelijke Kamer West en de noordelijk gelegen Luwe Vlek, op te
vangen. De bestaande ontsluitingsmogelijkheden van de regio zijn beter
dan deze in de omliggende gebieden en de potenties om er nieuwe
hoogwaardige openbaar vervoerslijnen uit te bouwen zijn gunstiger.
Wonen, werken en recreëren in een verstedelijkte open ruimte
In functie van de leefbaarheid en de ruimtelijke en belevingskwaliteiten
van de regio, dient meer aandacht te gaan naar de verblijfsfunctie.
Inrichting van het openbaar domein, kwalitatieve woningbouw,
dooradering van de open ruimte in de kernen en beperken en optimaliseren
van verkeersstromen vormen sleutelprincipes. Deze aandachtspunten
dienen te worden vertaald binnen de respectievelijke gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen.

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Oost-Vlaanderen
Volgende elementen van het PRS Oost-Vlaanderen zijn relevant voor Liedekerke:
•

•

De Dendersteden Ninove en Denderleeuw dienen hun centrale functie te
versterken zodat zij, elk op hun niveau, hun belang als centrum kunnen
terugwinnen (wonen en woonondersteunende voorzieningen, economische
functies, …).
In de Dendervallei worden de Okegemmeersen (6V7), de WellenmeersenKapellenmeersen (6V14) en de Dommelingen (6V11) als
natuuraandachtszones aangeduid. De Dendervallei tussen Dommelingen en
Wellenmeersen-Kapellenmeersen wordt als natuurverbinding geselecteerd.
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•

•

3.1.5

Het aandachtsgebied ‘Denderende steden’ verbindt via de Dender twee
toeristisch-recreatieve netwerken. Recreatie rond deze rivier en regionaal
toerisme in de steden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen
zorgen voor de toeristisch-recreatieve aantrekking. Volgende (delen van)
gemeenten behoren tot dit aandachtsgebied: Aalst, Denderleeuw, Haaltert,
Lebbeke, Ninove.
De provincie selecteert de N208 op haar grondgebied niet als secundaire
weg.

Gemeentelijke structuurplannen van de buurgemeenten
Denderleeuw
Bij Ministerieel besluit van 27 augustus 2003 werd het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Denderleeuw definitief goedgekeurd. Relevante beleidsuitspraken
voor Liedekerke zijn:


Dendervallei
De Dender vormt een aanknopingspunt voor stedelijke vernieuwing met
beperkte waterfronten en voor het verhogen van natuur- en landschapswaarden en recreatiekansen. De Dender is structuurbepalend als drager van de
open ruimte en groene linten in het landschap. De rivier wordt maximaal van
bebouwing gevrijwaard. De Dender wordt beschouwd als natuurlijke drager
en als (natte) verbinding tussen andere natuurlijke gebieden. De rivier wordt
maximaal ontwikkeld in functie van haar natuurwaarde met eventuele inbreng
van beheerslandbouw in graas- en hooiweiden.
De Wellemeersen en Molenbeekmeersen langs de Dender worden aangevuld
met de uitbouw van de Beide-dendermeersen en de Oude Dendermeersen in
de alluviale vlakte tussen de dorpskernen van Denderleeuw en Liedekerke.
Deze meersen kennen gedeeltelijk een natte bosontwikkeling en fungeren
minstens ten dele als een overstromingsgebied. Ook de waterbergende rol van
de oostelijke delen van de Molenbeekmeersen neemt toe. De meersen bieden
ruimte voor zachte recreatie.
De Beide-dendermeersen wordt deels gezien als een bosontwikkelingsgebied.
Binnen de randvoorwaarden (behoud van belangrijke doorkijken tussen de
naastgelegen woonkernen, overstromingsgebied) wordt nieuw nat bos
gecreëerd, nagenoeg doorlopend in de Dendervallei. Het bos kan mogelijk ook
op het grondgebied van Liedekerke worden doorgetrokken.
Het verlies aan natuurlijk overstromingsgebied door de beperkte uitbouw van
het regionale en lokale bedrijventerrein in de N208-knoop wordt
gecompenseerd door de ontwikkeling van omvangrijke bijkomende
overstromingsgebieden, o.a. de nieuwe Beide-dendermeersen en de Oude
Dendermeersen. Dit gebeurt in overleg met Afdeling Bovenschelde en de
gemeente Liedekerke. Om de zeer waardevolle delen van deze natuurgebieden
te beschermen wordt het systeem van controleerbare en ecologisch toegepaste
waterbeheersing gehanteerd.
Grensoverschrijdende samenwerking met Liedekerke is noodzakelijk. Te
behandelen thema’s zijn o.a. de versterking van de aanwezige bosstructuur, de
uitbouw van de Beide Dendermeersen en de Oude Dendermeersen, en de
problematiek inzake integraal waterbeheer.
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Mobiliteit



Als wijkverdeelstraat fungeert onder meer Landuitstraat-stukje BoriaustraatVrijheidstraat-Huissegemstraat-Kasteelstraat Huissegem/Landuit die tevens
de verbinding vormt naar Iddergem en Liedekerke. De Molenbeekstraat
fungeert als fietsverbinding naar Liedekerke. Het station van Denderleeuw
functioneert als een trippelstation samen met dat van Liedekerke dat Affligem
en Ternat opvangt. De verbinding naar Liedekerke (VrijheidstraatHuissegemstraat-Kasteelstraat) wordt in de toekomst multimodaal vanwege
de busverbindingen. De Landuitstraat-Boriaustraat-VrijheidstraatHuissegemstraat-Kasteelstraat wordt geselecteerd als lokale verbindingsweg
naar de omliggende kern van Liedekerke. De functionele fietsroutes naar
Liedekerke worden aangeduid door de Beide-dendermeersen en langs de
Kasteelstraat).
Kleinhandel Kasteelstraat
De kleinhandelszaken aan de Kasteelstraat worden aangeduid als
handelsconcentratie in dagdagelijkse producten, gespecialiseerde zaken en
lichte producten op lokaal niveau van Denderleeuw en Liedekerke. Deze
handel wordt verbeterd door opwaardering van de randen en het openbaar
domein, en niet door uitbreiding.

Affligem
De gemeente Affligem grenst met haar deelgemeente Teralfene aan Liedekerke.
Deze bebouwingskern wordt gevormd door een historisch lint met recentere
zijtakken en woonwijken. Dit historische lint volgt ongeveer de 20-meterhoogtelijn langs Dender en Bellebeek en bevat de meeste diensten en andere
functies. Teralfene ligt ‘gekneld’ tussen de infrastructuren E40 en de snelspoorlijn
Brussel-Gent. Ten oosten is de Bellebeekvallei door wegen doorsneden. Ten
westen vormt de vallei van de Dender een groene grens. Het opstellen van een
‘richtnota verkeer’ die kadert in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt als
cruciaal ervaren. Het op- en afrittencomplex, maar vooral de drie stations
(waaronder dat van Liedekerke) zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de
uitwerking van Teralfene als ‘pendelkern’.

Roosdaal
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd door de gemeenteraad definitief
vastgesteld op 25 november 2005. Belangrijke grensoverschrijdende structuren
zijn de Pamelse Meersen en het noordelijk open ruimte gebied. Het GRS van
Roosdaal selecteert de Pamelse Meersen als prioritair gebied voor natuur.
Doelstellingen zijn het beschermen, beheren en uitbreiden van de actuele
natuurwaarden. Langs de dijken zijn er mogelijkheden voor zachte recreatie. De
Boesdaalheidebeek wordt geselecteerd als natuuraandachtszone. Binnen het
noordelijk open ruimte gebied worden de grensoverschrijdende bosfragmenten
aangeduid als kleine natuur- en boscomplexen. Het gebied tussen de Pamelse
Meersen en deze bosfragmenten is geselecteerd voor agrarisch gebruik; het gebied
ten oosten van de bosfragmenten is een agrarisch kerngebied.
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3.2

Juridische beleidsdocumenten

3.2.1

Gewestplan
____________________________________________Kaart 3: Gewestplan
Tabel 1: Bestemmingen volgens het ontwerp van gewestplan4
Type
Woongebieden
Woonuitbreidingsgebieden
Woongebieden met landelijk karakter
Totaal woongebied

Opp.
238.4 ha
40.7 ha
158.8 ha
437.9 ha

43.3 %

34.6 ha
2.4 ha
37 ha

3.5 %

234.4 ha

24.6 %

255.1 ha
1.70 ha
491.2 ha

24.4 %

Recreatiegebieden

16.4 ha

1.6 %

Gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

25.5 ha

2.4 %

Industriegebieden
Gebieden voor ambachtelijke bedrijven of voor KMO’s
Totaal industrie en ambachten
Agrarische gebieden + Landschappelijk waardevolle (agrarische)
gebieden
Natuurgebieden
Bufferzones
Totaal open ruimte

Totale oppervlakte gemeente Liedekerke

%

49.1 %

1008 ha

De gemeente Liedekerke ligt binnen het kaartblad Halle-Vilvoorde-Asse van het
gewestplan, goedgekeurd bij KB van 1977-03-07. Opvallend is het grote aandeel
woongebied, voornamelijk geconcentreerd rond de centrale kern van Liedekerke.
Deze hoeveelheid woongebied is bijna evenredig met de hoeveelheid groengebied
(voornamelijk natuurgebied) en (waardevol) agrarisch gebied, beide ruwweg in
concentrische banden rond het centrale woongebied.


Het woongebied omvat een uitgebreide centrale woonkern met uitloper langs
de Muilenstraat in het noordoosten (woongebied met landelijk karakter).
Daarop sluit een bebouwingslint aan richting Ninove langs de ImpegemstraatHoutmarktstraat in het zuidwesten met een aftakking richting Roosdaal langs
de Holstraat (woongebied met landelijk karakter).
Het woongebied met landelijk karakter ‘Monnikveld’ en ‘Gravenbos’ langs de
Gravenbosstraat richting Borchtlombeek liggen als aparte entiteiten, bijna op
de gemeentegrens in het zuidoosten van de gemeente. Een belangrijk deel van
deze goedgekeurde verkavelingen werd ingekleurd als landschappelijk
waardevol agrarisch gebied.



De woonuitbreidingsgebieden sluiten goed aan bij het woongebied van
Liedekerke centrum. De zone in het zuiden langs de Pijnegemstraat, die

4

December 1971

iris consulting

___________________________________________________________________
GRS LIEDEKERKE
Deel I - 16
Plannings- en beleidscontext

omgeven wordt door groengebied en (deels landschappelijk) waardevol
agrarisch gebied, en de zone ten noorden van de Muilenstraat, dat tussen het
natuurgebied rond het station en het landelijk woongebied langs de
Muilemstraat ligt, vormen hierop een uitzondering.


Ook het recreatiegebied langs de Sportlaan sluit aan bij de centrale woonkern.
Daarnaast liggen er nog twee recreatiegebieden in de open ruimte5 in het
zuiden van de gemeente: de camping en de manege.



De gebieden voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen liggen ingebed in, of
sluiten aan op de woongebieden van de gemeente, behalve de zone van het
nieuwe kerkhof, dat van het woongebied gescheiden wordt door een smalle
strook agrarisch gebied.



Het uiterste noorden van de gemeente, ten noorden van de Spoorweg, tussen
Dender en Affligemsestraat is ingekleurd als industriezone. In het zuidwesten
is er in het valleigebied tussen Oude en nieuwe Dender een kleiner stuk
industriegebied.



Bijna alle groengebieden zijn ingekleurd als natuurgebied. De Pamelse
Meersen en Dommelingen worden van elkaar gescheiden door industrie en een
woonlint.
De Broeken aan de benedenloop van de Palitsebeek worden van de rest van de
Palitsebeekvallei gescheiden door een woonlint langs Pamelsestraat en van de
monding van de beek in de Oude Dender door een woonlint langs de
Impegemstraat. Kleinere natuurgebiedjes liggen geïsoleerd in het noorden en
in het brongebied van de Palitsebeekvallei.
Ook het noordelijke deel van het Liedekerkebos en nog een kleiner gebiedje
dat aansluit aan het woongebied ten westen van Liedekerkebos zijn ingekleurd
als natuurgebied.
Het zuidelijke deel van Liedekerkebos is ingekleurd als reservaatgebied.
Aan de grens met Roosdaal sluit een bosgebiedje aan op een geïsoleerd
natuurgebiedje.



Het merendeel van het agrarische gebied werd als landschappelijk waardevol
ingekleurd, behalve een klein gedeelte ten noorden van Impegem. Ook het
gedeelte van de Dendervallei tussen de Kasteelstraat en de spoorweg is als
landschappelijk waardevol landbouwgebied ingekleurd. Een uitloper hiervan,
die tussen de Oude Dender en de woonkern gelegen is, vormt de enige open
ruimtebestemming die dwars op de Kasteelstraat aansluit op de uitloper van
het natuurgebied van de Dommelingen langs een zone van openbaar nut
(rusthuis).

5

Onder open ruimte wordt dat deel van het grondgebied gerekend dat voor het overgrote
deel niet-bebouwd is. Ook bosgebieden worden dus tot ‘open’ ruimte gerekend.
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3.2.2

Gewestplanwijzigingen
Het gewestplan werd gewijzigd bij besluit van
de Vlaamse Regering op 17-7-2000. Op de
grens met de gemeente Denderleeuw werd het
rust- en verzorgingstehuis in het waardevolle
natuurgebied langs de Dender beperkt
geregulariseerd. Bijbouwen is alleen binnen de
bestaande gebouwencluster mogelijk. In
dezelfde gewestplanwijziging werd ook de
reservatiestrook voor de verbindingsweg
(N208) naar de E40 geschrapt en werden de
aangelegde wegen Bellebeeklaan en
Affligemsestraat aangeduid. Ook werd de vorm
van het woongebied ter hoogte van het station
licht aangepast.

3.2.3

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Provinciaal RUP Camping Roosdaal
Het RUP werd door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op 5 juli 2002. Het
kreeg na de definitieve goedkeuring van het provinciaal structuurplan het statuut
van provinciaal RUP. Uit de afweging in dit voorstel blijkt dat de zonevreemdheid
slechts 14% van het terrein bedraagt. Het perceel in waardevol agrarisch gebied is
noodzakelijk voor het voortbestaan van de camping omwille van toegang tot de
openbare weg. De twee percelen die dwars op het recreatiedomein liggen, het
voetbalveld en de looppiste, delen het natuurgebied in twee en brengen schade toe
aan de natuurlijke waarden. Ze worden uitgesloten van exploitatie. De
paardenweide sluit beter aan op het terrein, is goed geïntegreerd in het landschap
en de aard ervan is verenigbaar met de bestemming natuurgebied.

Gewestelijk RUP Oude Dender
Het RUP werd door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op 10 juli 2003.
Het gebied Oude Dender is bestemd als randstedelijk groengebied. Op het
grondgebied van de Gemeente Liedekerke omvat dit het valleigebied van de
Dender ten noordwesten van de bebouwing van de Poortstraat, de Meerstraat en de
Appelboomweg en ten zuiden van het spoorwegtalud, alsook een uitloper in de
iris consulting
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richting van het station van Liedekerke. Op het grondgebied van Denderleeuw
bevat dit randstedelijk groengebied de rest van de alluviale vlakte: het gebied
tussen de Oude Dender en de Dender. Landbouw is mogelijk op voorwaarde dat er
geen nieuwe bedrijfsgebouwen worden opgericht. Verder zijn werken mogelijk
voor de inrichting van een groene omgeving. Zo is bijvoorbeeld bebossing
mogelijk, maar er dient dan wel voldoende aandacht besteed te worden aan
belangrijke vergezichten. Ook maatregelen voor het integraal waterbeheer zijn
mogelijk. Hoogdynamische en/of luidruchtige activiteiten zijn verboden.
Dagrecreatieve infrastructuur moet qua schaal en vormgeving worden geïntegreerd
in het landschap. Fiets en wandelpaden moeten in een waterdoorlatende verharding
worden aangelegd. Parkeervoorzieningen moeten aan de rand aansluiten bij de
bestaande bebouwing, in waterdoorlatende verharding. Ook een voetgangers- en
fietsbrug over de Dender behoort tot de mogelijkheden. Op het hele gebied is recht
van voorkoop van toepassing. De gemeente staat tweede in de rangorde, na de
provincie en voor het Vlaams Gewest.

3.2.4

BPA’s
_______________________________Kaart 4: Contouren geldende BPA’s
Volgende BPA’s zijn geldig in Liedekerke

3.2.5



BPA 6, Papenberg dateert van 1958, de herziening werd op 4-5-1994 bij
ministerieel besluit goedgekeurd.
Het BPA voorziet in de bouw van 200 nieuwe woningen. Verweven van
functies wordt vooral nabij het centrum benadrukt (achterzijde FabrieksstraatMolenstraat). De woonerfzones in de achtertuinen van een aantal bebouwde
percelen werd als ‘uitgestelde bouwzone’ ingekleurd. Ze wordt in bestaande
toestand behouden, zolang de noodzaak van bouwen van woningen in de zone
niet is aangetoond. Het oud kerkhof werd ingekleurd als parkgebied, de school
aan de Kleemputtenstraat als zone voor openbaar nut. Er wordt extra veel
aandacht besteed aan de (verkeers-)leefbaarheid van het gebied. Wandvorming
langs de Affligemsestraat wordt bemoeilijkt door de inkleuring van een
bouwvrije zone en door de rigide plaatsing, eigen aan het BPA, van een aantal
gebouwen.



BPA Saldoplan (delen) gewijzigd bij ministerieel besluit van 14 maart 1984
Het gebied rond de Rozemarijnlaan wordt ontwikkeld als woongebied met een
belangrijk aandeel sociale woningen. De omgeving Pijnegemstraat-JagerspadSlochtestraat werd reeds volledig ontwikkeld.

BPA’s in opmaak
Er is een BPA in opmaak voor de Stationsomgeving (inhoud zie verder). Het
ontwerp van bijzonder plan van aanleg (BPA) 'Stationsomgeving Liedekerke' was
onderwerp van een openbaar onderzoek van 13 november 2006 tot en met 12
december 2006.
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3.2.6

Habitatrichtlijngebieden
_________________________________ Kaart 5: Habitatrichtlijngebieden
Het Liedekerkebos is aangeduid als habitatrichtlijngebied. De afbakening loopt
door op het grondgebied van de gemeente Ternat. Het maakt onderdeel uit van de
‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’.
Het is niet per definitie uitgesloten elementen te realiseren in habitatrichtlijngebied.
Art 6. van de habitatrichtlijn stelt voor dergelijke projecten (die niet van groot
openbaar belang zijn) dat ze enkel en alleen kunnen indien wordt aangetoond dat
het project geen significante negatieve impact heeft op de soorten en habitats
waarvoor het gebied is aangeduid (dit moet zeer expliciet en via een schriftelijk en
degelijk onderbouwd verslag, i.e. een ‘passende beoordeling’, aangegeven
worden). Belangrijk is dus om 1) goed te weten welke de beschermde soorten en
habitats zijn, 2) of die soorten en habitats dermate aangetast worden zodat er
sprake kan zijn van een significante negatieve impact. Als blijkt dat het gebied in
kwestie niet van belang is voor deze soorten en habitats, is er geen probleem, maar
dat moet dus voldoende onderbouwd aangetoond worden.

3.2.7

Beschermde monumenten, landschappen, dorpszichten
Liedekerkebos werd als landschap gerangschikt bij KB van 20.02.1976 (5),
nauwkeuriger aangeduid bij KB van 16.04.1976.
De woning Heeremans-Moens met tuin, Houtmarktstraat 45-47 is bij Ministrieel
Besluit van 25-01-2006 beschermd als monument. Het betreft een uniek en
merkwaardig intact modernistisch oeuvre.

3.2.8

Erkende natuurreservaten
Een deel van het gebied de Valier, met het brongebied van de Bogijnengracht, en
een groot deel van de Pamelse Meersen hebben het statuut van erkend
natuurreservaat.

3.2.9

Vlaams Ecologisch Netwerk
_________________________________________ Kaart 6: VEN-gebieden
Op het grondgebied Liedekerke behoren (delen van) de ‘Dommelingen’, de
‘Pamelse Meersen’, een gedeelte van de ‘Palitsebeekvallei’ en het natuurgebied
‘De Valier’ tot de eerste fase van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
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3.3

Sectorale beleidsdocumenten

3.3.1

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)
Het GNOP dateert van 1996. Het document heeft weinig beleidsrelevantie in
functie van het structuurplan wegens bijgestelde en geëvolueerde doelstellingen.

3.3.2

GEN-net en BB-net
In het kader van de congestieproblematiek op de invalswegen naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest groeit het plan om een snel openbaar-vervoersnet naar
Brussel uit te bouwen, het Gewestelijk ExpressNet.
6

Het station van Liedekerke is opgenomen in dit GEN. Aangezien men verwacht
dat het aantal reizigers te Liedekerke nog zal toenemen is het wenselijk de
accommodatie hierop af te stemmen. De NMBS wenst in de toekomst een nieuw
station uit te bouwen. De gemeente heeft hierop reeds geanticipeerd door een
schetsontwerp voor de stationsomgeving van Liedekerke op te laten maken waarin
veel aandacht besteed wordt voor de ontsluiting per fiets en per bus.
Naast de verplaatsingen per spoor spelen busverbindingen een belangrijke rol in dit
GEN-net. Zo wordt overwogen op de N8 (Ninove-Brussel) een hoogfrequente
busverbinding met vrije busbanen uit te bouwen.
De provincie Vlaams-Brabant stelde recent het Brabant-Brussel-net (BB-net) voor.
Dit regionale openbaar vervoersnet mikt op de middellange afstand, is uitgebreider
dan het GEN-net en legt de nadruk meer verbindingen dan die naar Brussel alleen.
Het station van Liedekerke wordt door drie treinlijnen van het BB-net bediend.

3.3.3

Provinciaal fietsroutenetwerk
Binnen een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse provincies,
werd een bovenlokaal functioneel en een recreatief fietsroutenetwerk opgebouwd.
Doel is dit netwerk te realiseren middels de samenwerking tussen het Vlaams Gewest, de provincies, de gemeentebesturen en andere belanghebbenden (De Lijn,
NMBS, AWZ, Fietsersbond, …). Het document dat aan de gemeenten wordt bezorgd als eindrapport van de overeenkomst, dient gezien te worden als een basiswerkdocument voor deze samenwerking
Dit netwerk is ook een kader waar het Vlaams Gewest en de vijf Vlaamse provincies zich aan zullen houden en waarop het Vlaams Gewest zich zal steunen om een
objectieve behoefteanalyse op te stellen met betrekking tot infrastructurele maatregelen naar fietsers toe.
De tracés te Liedekerke worden besproken in 4.6.4 Fietsvoorzieningen.

6

Bron: Mobiliteitsplan Liedekerke. Fase 1 Oriëntatienota. D+A planning, september 2000.
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3.3.4

Gemeentelijk mobiliteitsplan
Het gemeentelijk beleidsplan werd conform verklaard in mei 2003. In het
beleidsplan van het mobiliteitsplan wordt duurzame mobiliteit vooropgesteld. De
categorisering van de lokale wegen en de selectie van de lokale fietsverbindingen
worden overgenomen in dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Werkdomein ruimtelijke ordening
Binnen het mobiliteitsplan worden vijf strategische projecten onderscheiden: de
stationsomgeving, de bundeling van sport- en recreatiebesteding langs de
Sportlaan, de inplanting van een sociale verkaveling langsheen de Hoefstraat, de
aanleg en een bijkomende ontsluiting en parking voor Liedekerkebos en het
overstromingsgebied van de Dender met passieve recreatie.
Naar locatiebeleid wordt de stationsomgeving van Liedekerke als een locatie die
optimaal ontsloten worden voor openbaar vervoer en langzaam verkeer
geselecteerd. Het betreft een A-locatie.
B-locaties zijn gesitueerd op een knooppunt van openbaar-vervoerlijnen op
stedelijk of stadgewestelijk niveau en nabij autosnelwegen. De kern van
Liedekerke kan als een B-locatie aangeduid worden. In de toekomst kan de
stationsomgeving ook een B-locatie worden door het verder uitbouwen van het
gebied als openbaar-vervoersknooppunt.
A en B locaties moeten worden ondersteund door het parkeerbeleid. Het aantal
parkeerplaatsen dient er aan maxima worden aangeboden – na realisatie van een
optimaal openbaar vervoer.
De gewenste buslijnen zijn:
• Ninove-Liedekerke-Asse (via Essene)
• Lijn 355 – Brussel-Noord – Liedekerke – Denderleeuw
• Asse (via Essene) – Liedekerke-station – Aalst
Het invoeren van een belbus Liedekerke-Affligem wordt voorgesteld. Op lange
termijn kan deze vervangen worden door een reguliere buslijn Affligem (Den
Beer)-Liedekerke-Roosdaal (Belle Alliance).
Als knooppunten van openbaar vervoer worden geselecteerd:
• Stationsomgeving
• Steinfurtdreef voor verknoping 355 en 127
• Sportcentrum
De N207 dient een doortochtherinrichting te ondergaan. Beperkende maatregelen
naar vrachtverkeer zijn relevant in de Kasteelstraat, de Poortstraat en
Gravenbosstraat-Schelfhoutstraat-Kapellebaan-Laan 1 – Salvialaan
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3.4

Stedenbouwkundige studies
Stedenbouwkundige studie Laan I, Salvialaan, Rozenlaan en N207
Voor het gebied gelegen tussen de Laan I,
Salvialaan, Rozenlaan en N207 wordt een
stedenbouwkundige studie opgestart.
Doelstelling is te onderzoeken op welke
manier het gebied stedenbouwkundig kan
ingericht worden. De concrete invulling zal
gefaseerd gebeuren en zal onderwerp zijn van
deelstudies welke, binnen de vastgelegde
stedenbouwkundige visie op het gebied, door
privé –initiatiefnemers zal opgestart worden.

Het studiegebied wordt begrensd door:
achterzijde van de bebouwing gelegen langs de Salvialaan;
het eindpunt van de bebouwing gelegen langs de Laan I;
de aanzet van de Dalialaan;
het eindpunt en verloop van de Rozenlaan, Mimosastraat en Resedastraat
de gewestweg N207 tussen de kruispunten met de Muilenstraat en de
Salvialaan.

Masterplan herinrichting dorpscentrum Liedekerke
Het centrum van Liedekerke vertoont een neergaande tendens. Er is sprake van
winkelsluiting, koopkrachtafvloeiing en toenemende leegstand van panden. De
historische dorpskom raakt in verval. De gemeente is daarom gestart met een
nieuw beleid. Er wordt een integraal masterplan opgesteld voor het centrumgebied.
De gemeente streeft naar een integrale aanpak waarbij diverse facetten van een
centrum in samenhang met elkaar worden bekeken. Een masterplan moet een
duidelijk kader scheppen dat de ondernemers en de burgers een houvast geeft bij
het ontwikkelen van initiatieven. Het masterplan zal ook de basis vormen voor het
doeltreffend inzetten van overheidsmiddelen.
De problematiek wordt als volgt samengevat:
Het geheel van winkels vertoont weinig samenhang.
De begrenzing van het winkelgebied is onduidelijk.
Liedekerke kampt met een omvangrijke hoeveelheid leegstaande winkelpanden.
Het centrum wordt gedomineerd door autoverkeer en belast door vrachtverkeer.
Er is een tekort aan parkeervoorzieningen voor centrumbezoekers.7

7

KuiperCompagnons i.o.v. gemeente Liedekerke: Herinrichting dorpscentrum Liedekerke,
kernnota met uitgangspunten; september 2004
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3.5

Strategische projecten

3.5.1

Stationsomgeving
De gemeente wil de stationsomgeving van Liedekerke herstructureren. Het
toegenomen verkeer en een chaotische parkeersituatie in de stationsomgeving
leiden tot een aantal verkeersproblemen. Er zijn knelpunten met betrekking tot de
verkeersdoorstroming, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor de
verschillende weggebruikers. Het stationsgebouw is door de verkeersstromen
ruimtelijk geïsoleerd. Vooral voor fietsers en voetgangers is de bereikbaarheid van
het station moeilijk. Fietspaden ontbreken veelal. Ook het openbaar vervoer is niet
goed georganiseerd. Vele bewoners uit Liedekerke gebruiken daarom ook voor het
korte stuk naar het station de wagen.
De relevantie van nieuwe stationsomgeving wordt aangereikt door het
mobiliteitsplan: hierin is de stationsomgeving opgenomen als een strategisch
project8. In de onmiddellijke omgeving van het station is een randstedelijk
groengebied aangeduid in de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Aalst.
De natuurwaarde in de omgeving is hoog. Bovendien is het station door de
provincie geselecteerd als regionaal knooppunt.
Een BPA is in opmaak. Het moet oplossingen aandragen voor de geschetste
complexe problematiek, wat een integrale aanpak vereist.

3.5.2

Herinrichting Dorpscentrum
Voor het Gemeenteplein en haar omgeving wordt een herinrichting gepland.
Hiervoor wordt een masterplan opgemaakt. De leefbaarheid en de sociale dimensie
van de pleinfunctie dienen kracht bijgezet te worden. Een grondige reorganisatie
van de eigenlijke en aanverwante functies van het gemeenteplein is gewenst.
Bovendien dienen de woon-, werk- en handelsactiviteiten rond het centrum
gestimuleerd te worden.

3.5.3

Rotonde Sportlaan
Op de PAC van 24 oktober 2006 werd beslist
tot de heraanleg van het kruispunt van de
N207 met de Sportlaan. Het kruispunt wordt
vervangen door een rotonde. De
Gasthuisstraat zal aansluiten op de N207 en
niet op de Sportlaan. De fietsers op de
rotonde rijden in de voorrang.

8

Mobiliteitsplan Liedekerke, D+A consult, 2003,p.14
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4. Bestaande ruimtelijke structuur deelstructuren
4.1

Nederzettingsstructuur
__________________________Kaart 7: Bestaande nederzettingsstructuur
Volgende typologie kan binnen Liedekerke onderscheiden worden:


Hoofdkern
Concentratie van woonvormen met gevarieerde dichtheden en een hoge graad
van uitrusting met lokale voorzieningen. Een hoofdkern heeft een duidelijk
herkenbaar centrum. De concentratie is opgebouwd rond meer dan één weg als
ruimtelijke drager.



Landelijke nevenkernen (gehuchten)
Beperkte concentraties van landelijke woonvormen aan landelijke dichtheden
met een lage graad van uitrusting met lokale voorzieningen, mogelijks
ontbreken van lokale voorzieningen. Een landelijke nevenkern heeft een
(duidelijk) herkenbaar centrum. De concentratie kan opgebouwd zijn uit
slechts één weg die als ruimtelijke drager voor de nevenkern fungeert.



Woonlinten, aansluitend bij een kern
Een woonlint is een concentratie van landelijke woonvormen aan landelijke
dichtheden waarbij slechts één weg als ruimtelijke drager fungeert. Een
duidelijk centrum ontbreekt. Er dient een minimumaantal woningen in voor te
komen en er dient een ruimtelijke relatie te zijn tussen de woningen van het
lint. Een lint dat aansluit bij de kern dient een duidelijke ruimtelijke relatie te
hebben met die kern.



Woonlinten, niet aansluitend bij een kern
Een woonlint is een concentratie van landelijke woonvormen aan landelijke
dichtheden waarbij slechts één weg als ruimtelijke drager fungeert. Een
duidelijk centrum ontbreekt. Er dient een minimumaantal woningen in voor te
komen en er dient een ruimtelijke relatie te zijn tussen de woningen van het
lint. Een lint dat niet aansluit bij de kern heeft geen duidelijke ruimtelijke
relatie met die kern.
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Verspreide bewoning
Woningen komen verspreid voor. Binnen een ruimtelijk samenhangend geheel
wordt niet het minimum aantal woningen gehaald om over een woonlint te
spreken. Dit is een restklasse waarvoor aangegeven wordt waar de meeste
verspreide woningen voorkomen.

4.1.1

Hoofdkern Liedekerke
De hoofdkern van Liedekerke kent een dubbele bandvormige structuur: één
langsheen de Dender, en één loodrecht erop. De hoofdkern wordt grosso-modo in
tweeën gesplitst door de ontsluitende weg (N207.) Binnen de hoofdkern zijn een
aantal delen herkenbaar:


Een dichtbebouwde zone met overwegend gesloten bebouwing evenwijdig aan
de Dender met de Houtmarktstraat, de Mertensstraat, de Poortstraat, de
Meerstraat en de Stationsstraat als dragers.



Het centrum, met de Warandestraat-Opperstraat, het Gemeenteplein, het lokaal
commercieel centrum (deel Stationsstraat en Poortstraat) als dragers.



Een dichtbebouwde zone met overwegend gesloten bebouwing langs de
Opperstraat als belangrijkste drager en het gebied van de zijwegen als
opvallend element. Het gebied wordt gekenmerkt door een hoge
woondichtheid wat verkeerstechnisch zorgt voor grote drukte. Het gemis aan
parkeergelegenheden wordt sterk aangevoeld.



Een fragmentair ingevulde zone ten noorden van de omgeving Opperstraat en
ten oosten van de N207 met open, halfopen, gesloten en
appartementsbebouwing, afgewisseld met nog braak liggende terreinen. De
belangrijkste dragers zijn de Salvialaan, Laan I en de Kleemputtenstraat. Het
gebied wordt gekenmerkt door een grote verkeersdrukte.



Een fragmentair ingevulde zone ten zuiden van de omgeving Opperstraat met
open, halfopen en gesloten bebouwing, afgewisseld met nog braak liggende
terreinen. De belangrijkste dragers zijn de St-Gabriëlstraat en de Hoefstraat.

Binnen de hoofdkern Liedekerke is er één duidelijke cluster met diensten en
voorzieningen tussen de Opperstraat en de Warandestraat. Hier situeren zich het
administratief centrum, het cultureel centrum, de bibliotheek, het OCMW en de
lokale politie. Vlakbij is er de kerk.
Opvallend is dat belangrijke voorzieningen zich aan de rand van de hoofdkern
situeren, op de overgang tussen de kern en de open ruimte. Het RVT Sint-Rafaël
ligt in de Dendervallei, evenwel onmiddellijk aansluitend bij het centrum van
Liedekerke. De Civiele Bescherming (Laan 1) ligt aan de oostelijke rand van de
hoofdkern op de overgang naar de open ruimte tussen Liedekerkebos en de kern.
De sportzone Heuvelkouter situeert zich aan de zuidwestelijke rand van de
hoofdkern, op de grens met de vallei van de Palitsebeek. Aan de noordelijke rand
van de hoofdkern ligt het station, aan de rand van de Bogijnengracht. De (nieuwe)
begraafplaats grenst aan de zuidoostelijke rand van de hoofdkern, in de open
ruimte tussen de kern en Gravenbos en in de vallei van de Kruisbeek.
Verspreid in en aan de rand van de hoofdkern komen verschillende scholen voor.
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4.1.2

Landelijke nevenkernen
Impegem is een historische kern die bestaat uit een aaneenschakeling van linten
van bebouwing. De open bebouwing telt oudere woningen afgewisseld met
recentere villa’s. Langs de Pamelsestraat ligt een kleuterschool.
Gravenbos is een verkaveling die in de jaren ’60-’70 gerealiseerd werd op de
oostelijke verbindingsweg van Liedekerke naar Borchtlombeek. De wijken bestaan
in hoofdzaak villa’s in het groen. De open bebouwing is dankzij de kleine kavels
toch nog relatief compact.

4.1.3

Woonlinten
In Liedekerke is de omvang van de lintbebouwing beperkt. Binnen de woonlinten
wordt een onderscheid gemaakt tussen woonlinten als uitlopers van een hoofd- of
nevenkern en geïsoleerde woonlinten.
Woonlinten, aansluitend bij een kern zijn:
 De Houtmarktstraat als verbindend lint tussen Impegem en Liedekerke;
 De Edw Schelfhoutstraat en Gravenbosstraat als verbindend lint tussen
Liedekerke en Gravenbos;
 De Pamelsestraat kent ten zuiden van de Palitsebeek en ten noorden van de
Pijnegemstraat lintbebouwing die aansluit bij de hoofdkern Liedekerke; hierop
sluit de recent aangelegde verkaveling rond de Pijnegemstraat, het Jagerspad
en de Slochtestraat aan;
 De Muilenstraat als een historisch lint langs de verbindingsweg richting
Ternat;
 De Holstraat en de Pamelsestraat als uitlopers van Impegem.
Het woonlint langs de Affligemsestraat, ten noorden van het station, sluit niet aan
bij de kern.

4.1.4

Verspreide bewoning
Onder verspreide bebouwing wordt verstaan: gebouwen gelegen in wijken buiten
de kernen, woningen in concentraties gelegen buiten de kernen en
landbouwbedrijven.
 Het gebied rondom de N207 (Pamelsestraat) tussen Liedekerke en Impegem
kent een aantal oudere woningen (boerderijen) en recentere villa’s (kleine
verkavelingen), vaak relatief dicht bij elkaar gelegen.
 De Bosbaan kent een kleine concentratie van woningen in de spie tussen de
twee spoorlijnen op de noordoostelijke grens van de gemeente.
 Hiernaast komen in de open ruimte nog geïsoleerde boerderijen, enkele
geïsoleerde woningen en geïsoleerde weekendverblijven (deeltijds bewoond)
voor. Deze komen voornamelijk in het zuidelijke landbouwgebied voor.
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Kaart 7: Bestaande nederzettingsstructuur
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4.2

Open ruimtestructuur
_______________Kaart 8: Bestaande ruimtelijke structuur – Open ruimte
Om de bestaande structuur helder in beeld te brengen, wordt eerst het fysisch
systeem beschreven bestaande uit reliëf en waterlopen. Vervolgens wordt de
natuurlijke en agrarische structuur die aan het fysisch systeem ophangt besproken.

4.2.1

Fysisch systeem
Reliëf
De gemeente ligt op de noordelijke grens van het Pajottenland. Het reliëf loopt dan
ook ruwweg af van zuid naar noord.
Het zuidoostelijke deel van de gemeente heeft de meer typische heuvelachtige
structuur van het Pajottenland. Bij helder weer heeft men van op deze heuvels zicht
tot Brussel. De Palitsebeek heeft er plaatselijk steile hellingen in uitgesneden. Ook
de valleirand van de Dender is ten zuiden van het centrum soms erg stijl.
In het noordelijke deel van de gemeente, de vallei van de Kruisbeek-Hollebeek en
de Bellebeek is het reliëf zacht golvend tot vlak.

Waterlopen
De Dender vormt een belangrijk element binnen het fysisch systeem. Midden in de
alluviale vlakte van de Dender ligt de sterk meanderende Oude Dender die nog
steeds water voert.
Er bevinden zich vier zijbeken van de Dender op het grondgebied van de
gemeente. Van noord naar zuid zijn dit de Bellebeek, de Bogijnengracht, de
Palitsebeek en de Boesdaalheidebeek.
In het oosten van de gemeente stroomt het bekenstelsel van de Hollebeek en
Kruisbeek. Deze vloeien via de andere beken eveneens af naar de Dender maar
staan sterker in relatie met de oostelijk gelegen open ruimte elementen zoals het
Liedekerkebos.
De meest noordelijke beek, de Bellebeek, is één van de grootste zijbeken van de
Dender. Het grootste deel van haar stroomgebied ligt buiten de gemeente
Liedekerke. De benedenloop van de Bellebeek werd ruimtelijk van de rest van de
alluviale vlakte van de Dender gescheiden door de aanleg van het spoorwegtalud,
het bedrijventerrein Begijnenmeers en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI
Liedekerke.) Hierdoor werd de waterbergende capaciteit van deze benedenloop
sterk gereduceerd.
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Een aftakking van de Bellebeek loopt op de oostelijke grens van de gemeente pal
naar het zuiden en splitst in twee gelijkwaardige armen. De Kruisbeek is de
westelijke arm; de Hollebeek is de oostelijke arm die tevens de grens met de
gemeente Ternat vormt. Tussen beide beken ligt het Liedekerkebos.
De Bogijnengracht is een kleinere zijbeek van de Dender die langs de Muilenstraat
ontspringt. Het spoorwegtalud, het station en een deel van het bedrijventerrein
Begijnenmeers zijn op de loop van deze kleine beek ingeplant.
De Palitsebeek stroomt door het zuiden van de gemeente. De steilere delen van de
vallei zijn bebost gebleven. Deze beboste delen sluiten (bijna) aan op het beboste
zuidelijke deel van de Dommelingen in de Dendervallei en op het Liedekerkebos
in de vallei van de Kruisbeek.
Van de kleine meest zuidelijke beek, de Boesdaalheidebeek, ligt het grootste deel
van het stroomgebied in de gemeente Roosdaal (Pamel). Een deel van de
benedenloop van deze beek vormt hier de gemeentegrens. Stroomopwaarts in de
beekvallei liggen er een paar vijvers langs de Pamelsestraat.

Overstromingsgebieden
__________________________________ Kaart 9: Overstromingsgebieden
Belangrijk in de gemeente Liedekerke is het natuurlijk overstromingsgebied van de
Dender. Dit valt grosso modo samen met het recent overstroomde gebied van de
Dender. Smalle natuurlijk overstroombare gebieden komen voor langsheen de loop
van de Bellebeek en de Palitsebeek. Ter hoogte van de monding van de Bellebeek
en de Bogijnengracht in de Dender komen recente overstromingsgebieden voor. De
op Vlaams niveau opgestelde kaart geeft deze echter niet exact weer. De gemeente
heeft reeds verschillende initiatieven genomen om de overstromingsproblematiek
aan te pakken.

4.2.2

Natuurlijke structuur
De natuurlijke structuur van de gemeente hangt nauw samen met de valleien. De
belangrijkste bossen vinden we in of aansluitend op deze valleien terug.

Valleigebieden
De Dendervallei is het belangrijkste valleigebied binnen de gemeente. Naar
ruimtelijk voorkomen kan een onderscheid gemaakt worden tussen de noordelijke
en de zuidelijke vallei.
Het noordelijk deel, Dendervallei – Weidegebied, ligt tussen de Kasteelstraat en
het talud van de spoorweg en bestaat, op enkele kleinere bosjes na, uit weiland. De
Dendervallei ter hoogte van het bedrijventerrein Begijnenmeers is een
valleigebieden met weinig natuurlijke waarde. Het meest noordelijke deel van de
Dendervallei, de monding van de Bellebeek, heeft nauwelijks nog belang voor de
natuur. De vijver en het rietbekken nabij de RWZI hebben nog enige natuurlijke
waarde.
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Het zuidelijk deel van de Dendervallei, ten zuiden van de Kasteelstraat, bestaat uit
de deelgebieden Dommelingen en Pamelse Meersen. De Dommelingen is een
belangrijk overstroombaar gebied in de vallei. Het is een grotendeels open vlakte
met tal van grachtenstelsels die afstromen naar de Oude Dender. In andere delen
van de vallei worden open graslanden meer afgewisseld met bosfragmenten. Het
natuurgebied Pamelse Meersen in het zuiden ligt gedeeltelijk op grondgebied
Roosdaal. Het is een natuurlijk overstromingsgebied met een open landschap
bestaande uit natte graslanden, rietkragen en bomenrijen. De Denderstraat
doorsnijdt het gebied ter hoogte van Impegem.
In het noorden en het oosten van de gemeente zijn de vallei van de Bellebeek,
Kruisbeek en Hollebeek en de Bogijnengracht ruimtelijk structurerende elementen.
De natuurlijk waardevolle delen van de vallei van de Bellebeek bevinden zich ten
oosten van Liedekerke. De zuidelijke aftakking (Kruisbeek en Hollebeek) heeft
wel nog een belangrijke natuurlijke waarde: ze is gekoppeld aan het
Liedekerkebos.
De Valier is het brongebied van de Bogijnengracht. Talrijke bronnetjes voeren via
een slotenstelsel water af naar de beek. Het gebied is een belangrijk
overstromingsgebied. Het bestaat uit een afwisseling van broekbos en open
graslanden met een waardevolle flora.
De vallei van de Palitsebeek is ruimtelijk structurerend voor het zuiden van de
gemeente. De Palitsebeek is een valleigebied met fragmenten natuur. Een
belangrijk aaneengesloten deel bevindt zich tussen de Houtmarktstraat en de
Pamelsestraat en is deels bebost. Ten oosten van de Pamelsestraat worden
bosfragmenten, vaak natte broekbosjes gekoppeld aan talrijke kwelgebieden,
afgewisseld met weiland en akkers. Bosland is een open ruimte binnen de
beekvallei.
De natuurwaarden van de Boesdaal-Heidebeek komen vooral tot uiting op het
grondgebied van de gemeente Roosdaal.

Bossen
Bij de bossen kan een onderscheid gemaakt worden tussen aaneengesloten
bosgebieden en zones met bosfragmenten.
Aaneengesloten bosgebieden zijn:
• Het Liedekerkebos: een historisch belangrijk en aaneengesloten boscomplex dat
het volledige gebied tussen de Hollebeek, de Kruisbeek en de Edw.
Schelfhoutstraat beslaat. Het is ruim 100 ha groot. Het ecologisch meest
waardevolle deel is bosreservaat en niet toegankelijk. In de andere delen
moeten recreanten zich aan toegankelijkheidsregels houden.
• Grensoverschrijdend met Roosdaal, ter hoogte van de manège, komt eveneens
een aaneengesloten boscomplex voor.
Tussen de hoofdkern en Liedekerkebos verzachten een aantal kleinere
bosfragmenten tussen de uitwaaierende bebouwing de overgang tussen de
hoofdkern Liedekerke en de open ruimte.

iris consulting

___________________________________________________________________
GRS LIEDEKERKE
Deel I - 42
Bestaande ruimtelijke structuur - deelstructuren

In de vallei van de Palitsebeek liggen een aantal kleinere, vaak van elkaar
geïsoleerde bosfragmenten.

4.2.3

Agrarische structuur
Liedekerke kent zelf nauwelijks landbouwers. De beperkte landbouwactiviteiten
gebeuren door boeren uit aangrenzende gemeenten.

Aaneengesloten landbouwgebieden
Tussen de bebouwde kom van Liedekerke en Liedekerkebos ligt er in het
noordoosten van de gemeente nog een belangrijke aaneengesloten band van open
landbouwgebied.
Ook het akker-weilandcomplex in de alluviale vlakte van de Dender tussen de
dorpskern van Liedekerke en Denderleeuw vormt nog een belangrijk
aaneengesloten open landbouwzone.
Deze beide landbouwgebieden worden voornamelijk extensief uitgebaat
(hoofdzakelijk weilanden).
In het uiterste zuidoosten van de gemeente ligt er op de heuvels van het
Pajottenland en in het brongebied van de Kruisbeek en de Palitsebeek een groot
aaneengesloten akker-weilandcomplex. De uitbating van dit gebied gebeurt veel
intensiever, behalve in de lagere delen van de vallei waar weilanden en
bosstruwelen afwisselen met boomgaarden.

Versnipperde landbouwgebieden
In het lagere deel van de vallei van de Palitsebeek (benedenloop) wordt het
landbouwareaal afgewisseld met stukken natuurgebied en bossen waardoor het
landbouwareaal er versnipperd voorkomt. Een groot deel van dit gebied is op het
gewestplan dan ook ingekleurd als natuurgebied.
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Kaart 8: Bestaande ruimtelijke structuur – Open ruimte
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Kaart 9: Overstromingsgebieden
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4.3

Ruimtelijk-economische structuur
________________Kaart 10: Bestaande ruimtelijk-economische structuur
Binnen de bestaande ruimtelijk-economische structuur wordt een onderscheid
gemaakt tussen (industriële) bedrijventerreinen, verspreide bedrijven en de
commerciële structuur. Ten zuiden van de gemeente bevindt zich een groot
bedrijventerrein dat aansluit op de bebouwde kom van Ninove. Daarnaast vormen
de bedrijventerreinen van Aalst-Denderleeuw-Erembodegem en de nabijheid van
Brussel grote tewerkstellingspolen.

4.3.1

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein Begijnenmeers ligt in de alluviale vlakte van de Dender, aan
de monding van de Bellebeek in het uiterste noorden van de gemeente. De zone
wordt duidelijk begrensd door het spoorwegtalud in het zuiden, de Dender in het
westen, de Bellebeek in het noorden en door de Affligemsestraat in het oosten. Het
spoorwegtalud vormt een ruimtelijke buffer tussen het bedrijventerrein en de
bebouwde kom.
Intern wordt het bedrijventerrein Begijnenmeers ontsloten en gestructureerd door
een halfcirkelvormige ontsluitingsweg die onder de brug over de Dender door naar
het waterzuiveringsstation gaat. Bovendien ligt er een spoorwegstation aan de
Affligemsestraat.
Er zijn een 60-tal kleine (gemiddeld 0,3 ha) en één groot (Segers & Balcaen, ca.
1,5 ha) bedrijf aanwezig. In enkele gevallen gaat het om een pure handelsvestiging.
Ook het gemeentelijke containerpark wordt hier uitgebaat.
Het bedrijventerrein heeft op het gewestplan een oppervlakte van ca. 35 ha (deels
op het grondgebied van Affligem). Op een deel hiervan werd echter de inplanting
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Aquafin) gerealiseerd.
Door de lage ligging vormt de waterafvoer een probleem. Daarom werd er onder
de brug een pompstation gebouwd.
Op het bedrijventerrein aan de Denderstraat te Impegem was vroeger een
betoncentrale (CCB) gevestigd. De terreinen zijn inmiddels heringericht volgens
de geldende gewestplanvoorschriften. Het terrein wordt momenteel gebruikt door
een nieuw bedrijf (L-door).
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4.3.2

Verspreide bedrijven
Het terrein van Belgacom in Liedekerkebos kan als een geïsoleerd liggend
historisch gegroeid bedrijf beschouwd worden. Het betreft hier een bovenlokale
materie.
Daarnaast bevat de gemeente nog een groot aantal kleine bedrijven waarvan de
meeste verweven zijn in woongebied. Een klein aantal bedrijven is zonevreemd
(zie deelstudie zonevreemde bedrijven.)

4.3.3

Commerciële structuur
De belangrijkste concentratie van handelaars vinden we terug aan de Opperstraat,
van aan de Stationsstraat tot aan de Kapellebaan, en in de Stationsstraat van aan de
Kleemputtenstraat tot in het centrum. De Stationsstraat werd hier deels heringericht
als winkelstraat (vanaf de Pijpstraat).
In de Opperstraat werd een zone 30 ingevoerd van in het centrum tot aan de
kruising met de N207 (Affligemsestraat). De Stationsstraat kent een leegloop van
winkels.
Vlakbij het centrum bevindt zich een lint van baanwinkels (Delhaize, Droomland,
…) op het grondgebied van Denderleeuw in de alluviale vlakte van de Dender
(Kasteelstraat).
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Kaart 10: Bestaande
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4.4

Toeristisch-recreatieve structuur
_________________ Kaart 11: bestaande toeristisch-recreatieve structuur
De sportvoorzieningen zijn goed uitgebouwd binnen de gemeente Liedekerke.
Opvallend is de aanwezigheid van een aantal sportvoorzieningen van
bovengemeentelijk belang.

Concentratie van recreatie
De concentratie van recreatie langs de Sportlaan bevat naast de schaatsbaan
(BLOSO) ook de gemeentelijke sportschuur, een zwembad en de terreinen en
lokalen van de gemeentelijke voetbalploeg (VK Liedekerke). Het zwembad en de
overdekte schaatspiste zijn van regionaal belang.
Tussen de huidige sportinfrastructuur en het centrum van Liedekerke in het
noorden ligt momenteel nog een relatief grote open ruimte die deels in gebruik is
als weiland, deels als tuin. Ook de bebouwing langs de Houtmarktstraat in het
westen wordt door een weiland gescheiden van de sportinfrastructuur. Deze
restruimten bieden potenties voor uitbreiding. Langs de zuid- en oostzijde vormt de
Palitsebeek een natuurlijke grens.
De verschillende sportinfrastructuren werden rond een centrale parking
gerangschikt. Deze wordt langs de zuidzijde via de Sportlaan op de Pamelsestraat
en de Houtmarktstraat ontsloten. Voor fietsers bestaat er nog een tweede oostelijke
toegang via het Broekenbospad, een voetweg die parallel loopt aan de Palitsebeek
en de Sportlaan kruist.
Aansluitend aan de sportcluster liggen de terreinen van voetbalclub VK Liedekerke
en twee nieuwe pleinen.

Geïsoleerde recreatieve elementen
De camping Roosdaal is een bovenlokaal recreatie-element. Het is gelegen in het
heuvelige zuiden van de gemeente en is ruimtelijk-functioneel meer aangewezen
op Roosdaal dan op Liedekerke. Het bevat uitsluitend vaste kampeerplaatsen.
Op lokaal niveau komen volgende geïsoleerde recreatieve elementen voor:
• Terreinen VK Impegem: één voetbalveld werd aangelegd nabij het gehucht
Impegem aan de Pijnegemstraat in het uiterste zuiden van de gemeente.
• Manege Monnikbosstraat: langs de Kruisbeek aan de Monnikbosstraat bevindt
zich een manege met visvijvers.
Verspreid over de gemeente bevinden zich 10 speelpleinen, variërend tussen 5 en
87 are, en verschillende parken en plantsoenen.
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Gebieden met recreatief medegebruik
Het ecologisch meest waardevolle deel van het Liedekerkerbos is bosreservaat en
niet toegankelijk. In de andere delen moeten recreanten zich aan
toegankelijkheidsregels houden. Het bos bevat een rastervormig patroon van
voetwegen. In het midden van het toegankelijke deel ligt een speelplein.
Liedekerkebos trekt elk weekend een groot aantal joggers uit de omgevende
gemeenten. De enige toegang, met parking, bevindt zich langs de Edw.
Schelfhoutstraat.
Andere toegankelijke groengebieden zijn het natuurgebied Valleigebied van de
Palitsebeek (enkel toegankelijk onder begeleiding), groenzone Bosland (met speelen picknick gelegenheid), gemeentelijk natuureducatief project Kruisbeekveld, De
Valier (knuppelpad), De Dommelingen, de Pamelse Meersen.

Recreatieve netwerken
In de Dendervallei loopt een pad langs de Dender waarlangs men van in
Dendermonde, door het centrum van Aalst tot in Geeraardsbergen kan fietsen. Het
pad vormt een belangrijke route in het provinciaal fietsroutenetwerk.
Verschillende wandelwegen doorkruisen de gemeente. De belangrijkste is de 15
km lange Lus rond Liedekerke. De route bewandelt de blauwgroene gordel
omheen de gemeente en presenteert heel wat rustige cultureel en landschappelijk
interessante plekjes.
De lus sluit aan of loopt af en toe samen met andere wandelpaden.

Cultureel – toeristische elementen
Ten noorden van de Muilenstraat bevindt zich de ommegang Ter Muilen. Deze
ommegang bestaat reeds sinds de veertiende eeuw en bestaat uit een opeenvolging
van 16 kapellen.
Aansluitend aan de ommegang vinden we de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Muilen
en de restanten van het Karmelietenklooster. Het eerste is een bedevaartsoord dat
tot op vandaag nog druk bezocht wordt. Het tweede betreft de restanten van een
oud kloostergebouw dat in 1796 verwoest werd.
Deze omgeving wordt aangeduid als een concentratiezone van toeristisch-culturele
elementen. Het gebied grenst aan de Hollebeek die hier waardevol is en sterk
meandert.
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Kaart 11: bestaande toeristisch-recreatieve structuur
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4.5

Verkeers- en vervoersstructuur
_________ Kaart 12: Bestaande ruimtelijke structuur – verkeer en vervoer
___________________ Kaart 13: fiets- en openbaar vervoersverbindingen
Om een duidelijk inzicht te krijgen in de verkeers- en vervoersstructuur worden
eerst de voornaamste verkeersgeneratoren beschreven. Vervolgens worden de
lijnelementen (de wegen, fietswegen, openbaar vervoersstructuur en waterwegen)
beschreven.

4.5.1

Verkeersgenererende polen
Belangrijke verkeersgenererende polen die gedurende de ganse week verkeer
aantrekken, zijn
• het centrum met de (gemeente)diensten en handelsconcentraties
• het bedrijventerrein Begijnenmeers
• de handelsvestigingen in de Kasteelstraat (Denderleeuw)
• de ontsluiting naar de E40
Op welbepaalde tijdstippen wordt er tijdelijk extra verkeer aangetrokken:
• het station trekt vooral gedurende de week tijdens de spits veel verkeer aan
• het sportgebied aan de Sportlaan trekt vooral ’s avonds en gedurende de
weekends verkeer aan
• het centrum tijdens de markt (1 x per week) en soms ’s avonds bij een
combinatie van culturele activiteiten (academie bvb.)
• Liedekerkebos trekt vooral in het weekend verkeer (recreanten) aan.

4.5.2

Wegeninfrastructuur
Patroon
De wegen binnen de gemeente vertonen een rastervormig patroon. Wegen werden
vaak parallel aan de Dender of loodrecht erop aangelegd.
Het tracé van de straten, en vooral de bebouwing erlangs, vertoont vaak grillige
patronen, wat weinig ruimte laat voor het doorgaand verkeer. Daarom werd de
Affligemsestraat recent om de kern heen getrokken (N207). Ze sluit aan op de
Pamelsestraat die verder zuidwaarts via de kern van Pamel (Roosdaal) aansluiting
geeft op de N8 Ninove-Brussel. Deze snellere verbindingsweg heeft echter een
extra aanzuigend effect gehad, waardoor er ter hoogte van het station een
belangrijk conflict ontstaan is tussen het doorgaand en het plaatselijke verkeer (van
en naar de pendelparking).
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Hoofdontsluiting
De hoofdontsluiting van de gemeente naar het hogere wegennet gebeurt via het
rond punt van de Affligemsestraat (N207) en de recent aangelegde N208 naar de
E40, die een tweetal km ten noorden van de gemeente ligt. Ook het
bedrijventerrein Begijnemeers en het centrum van Denderleeuw zijn via de N208
ontsloten.

Verbindingswegen
Als verbinding op mesoniveau zijn volgende wegen van belang:
• De Kasteelstraat van Liedekerke naar Denderleeuw
• De Opperstraat, Edw Schelfhoutstraat, Gravenbosstraat naar de steenweg AsseEdingen
• De Affligemsestraat naar het station, de N208-E40 en Teralfene
• De Muilenstraat richting Ternat
• De Pamelsestraat naar Roosdaal en Ninove
• De Denderstraat naar Okegem en Ninove
• Salvialaan – Laan I

Ontsluitingswegen
Belangrijke interne ontsluitingswegen zijn de Sportlaan, de Muilenstraat, de
Vijfhoekstraat, de Opperstraat (centrum), de Warandestraat, de Kleemputtenstraat,
de Stationsstraat en de Poortstraat-Meersstraat.
Door het grote aantal verblijfsfuncties (wonen, winkelen, school,
gemeentediensten) werden de Opperstraat en de warandestraat omgevormd tot
zone-30 gebied.
Ten oosten van het centrum zijn er langs de Opperstraat tal van conflictpunten
tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer.

4.5.3

Openbaar vervoer
Spoorwegen
De gemeente wordt zeer goed bediend door het spoor. Doordat het station van
Liedekerke als IC- station geselecteerd is zijn er zeer vlotte verbindingen.
Momenteel heeft men 7 à 8 treinen per uur naar Brussel in de spits. Maar ook naar
Gent en naar Aalst vertrekken er één of twee treinen per uur.
Bovendien komen in buurgemeente Denderleeuw verschillende lijnen (Ninove,
Aalst en Gent) samen, zodat te Liedekerke een hoge frequentie aangeboden wordt.
Dit verklaart het hoge aantal opstappers.
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Busvervoer
Het busnetwerk is schaars uitgebouwd. Buslijnen 355, 213 en 127 bedienen elk een
aparte deel van de gemeente. De halte-infrastructuur is in uitbouw. Droge
schuilplaatsen en fietsenstallingen worden stelselmatig voorzien.
Buslijn 213 (Aalst-Ternat-Asse) doet het station aan maar heeft geen verbinding
met de andere lijnen en de rest van de gemeente. Lijn 127 maakt, onderweg tussen
Ninove en Brussel, een lus naar het centrum van Liedekerke en keert dan terug
naar het zuiden, zonder het station aan te doen. Lijn 355 verbindt het station en
centrum van Liedekerke met Asse, maar niet met het station of de N8 NinoveBrussel.

4.5.4

Fietsvoorzieningen
Langs de Dender loopt een belangrijke recreatieve fietsroute waarlangs men van in
Geraardsbergen via Ninove, Liedekerke en Denderleeuw tot voorbij Aalst kan
fietsen. Deze route is een hoofdroute in het recreatieve fietsroutenetwerk van de
provincie. Een tweede, iets minder belangrijke route in dit recreatieve netwerk
loopt net ten oosten van de gemeente via Liedekerkebos door Ternat.
Ook het functionele fietsroutenetwerk van de provincie is in opbouw. Belangrijke
tracés daarvan lopen van Roosdaal via de N207 naar het station van Liedekerke en
verder door naar Teralfene, vanuit Gravenbos via de Opperstraat naar Denderleeuw
en via de Muilenstraat naar Essene.
Twee aftakkingen sluiten hierop aan: één over de Muilenstraat naar Ternat (station)
en één over de Opperstraat-Edw.Schelfhoutstraat-Gravenbosstraat naar de N258 en
de N8 (Ninove-Brusel).
De gemeente werkt aan de uitbouw van een eigen attractieve fietsroute
vertrekkende aan het station, via de Stationsstraat, Oude Muilenstraat, Molenstraat,
Paardenputstraat, Centrum, Heuvelkouterweg, tot aan het Sportcomplex. Deze
zachte as zorgt voor een aanéénschakeling van meerdere publiekstrekkers
(ontmoetingscentrum, scholen, administratief centrum, sportcomplex, …)
In het centrum van de gemeente zijn tal van straten door hun historische smalle
tracé niet geschikt voor autoverkeer. Deze verkeersarme woonstraatjes worden
vaak door fietsers gebruikt, maar het geheel vormt geen samenhangend netwerk.
De oversteekbaarheid van de N 207 (Affligemsestraat) is moeilijk voor fietsers. Uit
de stationsenquête blijkt dat het doodlopende fietspad langs de Affligemsestraat
daar als gevaarlijk ervaren wordt door de fietsers en door de automobilisten.
Naast een uitgebreide fietsenstalling aan het station zijn er enkele kleinere in het
centrum.
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Kaart 12: Bestaande ruimtelijke structuur – verkeer en vervoer
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Kaart 13: fiets- en openbaar vervoersverbindingen
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4.6

Landschappelijke structuur
_____________________ Kaart 14: Bestaande landschappelijke structuur
De landschappelijke structuur wordt beschreven aan de hand van de traditionele
landschappen en de ankerplaatsen. Ankerplaatsen zijn samenhangende relictzones,
lijnrelicten en puntrelicten.

4.6.1

Traditionele landschappen
Het grondgebied van de gemeente Liedekerke behoort tot twee traditionele
landschappen: de Dendervallei en het Pajottenland9. Van deze traditionele
landschappen zijn nog relicten herkenbaar.

Dendervallei
Onder de Dendervallei wordt de alluviale vlakte van de Dender verstaan.
Landschappelijk vallen er drie delen te onderscheiden:


een zuidelijk deel met een afwisselend open en gesloten landschap (de
Dommelingen en de Pamelse Meersen waar grasland afgewisseld wordt met
kleine bossen en houtwallen);



het gedeelte tussen de Kasteelstraat en het spoorwegtalud is nagenoeg één
aaneengesloten open weiland;



het gedeelte ten noorden van het spoorwegtalud werd recent als
bedrijventerrein ontwikkeld. Van het traditionele landschap zijn er geen sporen
meer.

Pajottenland
Het Pajottenland is een sterk versneden golvend heuvelland. Het is een open
landbouwlandschap met weidse vergezichten. Er zijn een beperkt aantal kleine
hoop- en pleindorpen en talrijke monumenten10.
Te Liedekerke is vooral het zuidelijke gedeelte van de gemeente heuvelachtig en
sterk versneden door de beekvalleien. De steile hellingen zijn bebost gebleven of
worden als weiland gebruikt. De vallei van de Palitsebeek is voor de gemeente in
dit opzicht karakteristiek te noemen.

9

Bron: Landschapsatlas. De landschapsatlas werd opgemaakt op Vlaamse schaal.
Specifieke elementen op schaal van de gemeente werden niet geselecteerd.

10

Definitie volgens het RSV p. 202
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4.6.2

Relictelementen
Grote delen van de Dendervallei ter hoogte van Liedekerke werden als relictzone
ingetekend in de landschapsatlas. Belangrijke delen hebben nog een gaaf en
ongewijzigd karakter.
Ook Liedekerkebos is als relictzone én als landschapscomplex opgenomen in de
landschapsatlas. Daarmee wordt aangegeven dat Liedekerkebos tot de
landschappelijk meest waardevolle gebieden van Vlaanderen behoort.
De loop van de Dender is als lijnrelict ingetekend in de landschapsatlas. Als
lijnvormig landschapselement heeft ze een belangrijke natuur- en
cultuurhistorische waarde. Specifiek op schaal van de gemeente Liedekerke kan de
loop van de Oude Dender als lijnrelict toegevoegd worden. Ook de soms steile
rand van de Dendervallei kan als lijnrelict op gemeentelijk niveau beschouwd
worden.
Als puntrelict worden de Sint-Niklaaskerk van Liedekerke, de Waag en de Kapel
van Impegem opgenomen.

4.6.3

Nieuwe landschappen
De bebouwde rand tussen het centrum van de gemeente en het station in het
noorden (Poortstraat-Meersstraat) vormt een opvallende en scherpe grens van de
Dendervallei. Het spoorwegtalud is erg dominant in het landschap aanwezig,
vooral in de alluviale vlakte van Dender.
De brug over de Dender op de bedrijvenzone Begijnenmeers vormt een massieve
verschijning in het valleilandschap. De zendmast in Liedekerkebos torent hoog
boven het landschap uit en is te beschouwen als een landmark.

4.6.4

Conclusie: structuurbepalende landschapselementen
Tabel 2: Belangrijke elementen van de landschappelijke structuur
Punten (landmarks)

Lijnen

Zones

Landschapscomplexen

Relicten
Kerk Liedekerke
De Waag
Kapel van Impegem
Kerk Ter Muilem
Dender
Oude Dender
Steilrand Dendervallei
Dendervallei
Liedekerkebos
Pamelse Meersen
Liedekerkebos

Nieuwe
Zendmast Belgacom
Brug over de Dender

Spoorwegtalud
Bebouwingsrand PoortstraatMeersstraat
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Kaart 14: Bestaande landschappelijke structuur
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4.7

Synthese
_________________Kaart 15: Bestaande ruimtelijke structuur - Synthese
Als synthese kan gesteld worden dat de bestaande nederzettingsstructuur en
lijninfrastructuur zeer sterk bepaald worden door de Dender als structuurbepalend
element van Vlaams niveau. De Dender is duidelijk een historische ruimtelijke
drager. Door de aanleg van de E40, de nieuwe ontsluitingsweg N208 en de
aanwezigheid van het station is het noorden van de gemeente een belangrijke
dynamische ontwikkelingspool geworden. Aanwijzing voor deze tendens is de
ontwikkeling van het bedrijventerrein Begijnenmeers. Er dient over gewaakt te
worden dat deze ontwikkelingen het historische centrum van Liedekerke niet
uithollen.
De open ruimtestructuur begrenst redelijk goed de oostzijde van de kern van
Liedekerke.
Uit de synthesekaart van de bestaande ruimtelijke structuur komt een aantal
ruimtelijk homogene gebieden naar voren: meer bebouwde delen versus nietbebouwde delen, overwegend landbouw versus overwegend bos- en valleigebied.
Deze zullen in een volgend hoofdstuk als deelruimten verder uitgewerkt worden.
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Kaart 15: Bestaande ruimtelijke structuur - Synthese
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5. Bestaande ruimtelijke structuur deelruimten
Deelruimten zijn samenhangende ruimtelijke gehelen. Het betreft gebieden die zich
onderscheiden van hun omgeving door de aanwezigheid van bepaalde functies.
Vanuit de verschillende onderdelen van de bestaande ruimtelijke structuur kunnen
vijf deelruimten onderscheiden worden. De belangrijkste kenmerken en interacties
van de verschillende deelstructuren worden aangegeven.
Figuur 2: Deelruimten
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5.1

Dendervallei
Algemeen
De alluviale vlakte van de Dender vormt een haast op zich staand geheel voor de
gemeente. Ze loopt van het zuidwesten naar het noordoosten en is ter hoogte van
Liedekerke/Denderleeuw zeer breed. Dit in tegenstelling tot de situatie te Ninove
of tussen Denderleeuw en Teralfene bijvoorbeeld, waar de Dender ingesloten ligt
tussen de bebouwing.
De alluviale vlakte te Liedekerke is gemeentegrensoverschrijdend en structurerend
op gewestelijk niveau. Belangrijke natuurwaarden zijn gekoppeld aan de vallei.
De belangen die in deze vallei spelen (naar recreatie, natuur en integraal
waterbeheer bijvoorbeeld) overstijgen dan ook in grote mate het belang van de
gemeente.
De alluviale vlakte wordt gestructureerd door drie evenwijdige lijnvormige
elementen: de Dender, de Oude Dender en de valleirand.
De Dender werd reeds lang geleden rechtgetrokken om goederenvervoer mogelijk
te maken. Vandaag is de betekenis van de Dender voor het goederenvervoer echter
beperkt. De maximale capaciteit van 300 ton wordt niet langer als rendabel
ervaren. Het belang van de rivier als waterweg situeert zich dan ook voornamelijk
in de toeristisch-recreatieve sector (pleziervaart.) Langs de zuidelijke Denderoever
vormt een fietspad een belangrijke verbinding in het provinciaal recreatief
fietsroutenetwerk.
De Oude Dender slingert zich, sterk meanderend, door de alluviale vlakte en biedt
nog sterke mogelijkheden voor natuur en recreatie.
De valleirand is vooral ten zuiden van de Kasteelstraat erg steil en werd over
nagenoeg de ganse lengte bebouwd.
Drie wegen kruisen de alluviale vlakte ter hoogte van Liedekerke: de Denderstraat
naar de brug naar Okegem in het zuiden, de Kasteelstraat (Denderleeuw) ter hoogte
van het centrum van Liedekerke en de spoorweg en N208 in het noorden van de
gemeente. Op het grondgebied van de gemeente Liedekerke valt er binnen de
Dendervallei een duidelijk onderscheid te maken tussen een deel ten zuiden van de
Kasteelstraat, een deel rond de Kasteelstraat en een deel ten noorden ervan.
Ter hoogte van de N208 is een bedrijvenzone (Begijnenmeers) ingeplant tussen de
monding van de Bellebeek en het spoorwegtalud. Het spoorwegtalud is dominant
aanwezig in de vallei en vormt een duidelijke fysische begrenzing van het
bedrijventerrein. De monding van de Bellebeek wordt omwille van de intensieve
bebouwing (bedrijvenzone-waterzuiveringsstation) bij de deelruimte ‘Liedekerke
Leefruimte’ ingedeeld.

Pamelse Meersen en de Dommelingen
De Pamelse Meersen en de Dommelingen vormen het zuidelijke deel. Het betreft
grootschalige gemeentegrensoverschrijdende natuurlijke complexen. De Pamelse
Meersen lopen naar het zuiden door op het grondgebied van de gemeente Roosdaal
en aan de overzijde van de Dender op het grondgebied van Ninove. De
Dommelingen lopen aan de overzijde van de Dender door op het grondgebied van
de gemeenten Ninove en Denderleeuw. Het gebied werd gedeeltelijk bebost,
waardoor het landschap een meer gesloten karakter krijgt.
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De bebouwing langs de Denderstraat, en in het bijzonder het bedrijventerrein van
de voormalige betonfabriek CCB vormt een onderbreking van dit open ruimte
gebied. In het noordelijke gedeelte, aansluitend op de Kasteelstraat, werd het RVT
Sint-Raphaël, een grootschalig rust- en verzorgingstehuis, opgericht.

Kasteelstraat
Deze subdeelruimte ligt nagenoeg geheel op het grondgebied van de gemeente
Denderleeuw.
De bebouwing langs de Kasteelstraat was van oudsher geconcentreerd nabij de
brug en de sluis op de Dender, en op een plaatselijke heuvel midden in de alluviale
vlakte (de heuvel van het kasteel.) Recent is de bebouwing langs de Kasteelstraat
sterk uitgebreid door de vestiging van een aantal grote handelszaken. Hierdoor is
een nagenoeg aaneengesloten lint ontstaan dat alleen doorbroken wordt door de
Dender. De Oude Dender werd plaatselijk overwelfd (parking Delhaize.)

Weidegebied
Het gedeelte ten noorden van de Kasteelstraat ligt ingesloten tussen de bebouwing
van de Kasteelstraat, de bebouwing van de Poortstraat-Meersstraat, de
bebouwingsrand van Denderleeuw langs de noordelijke oever van de Dender en
het talud van de spoorlijn. Het betreft een open weidelandschap. Door de
periodieke overstromingen is de alluviale vlakte niet geschikt voor intensieve
vormen van landbouw. Het wordt langs de randen scherp begrensd door
bebouwing.

5.2

Liedekerke Leefruimte
Algemeen
Het historische centrum van Liedekerke bevindt zich op de rand van de
Dendervallei, nabij de brug naar Denderleeuw op de Kasteelstraat. De bebouwde
kommen van Liedekerke en Denderleeuw worden gescheiden door de plaatselijk
brede alluviale vlakte van de Dender.
De hoofdkern van Liedekerke vormt grosso-modo een driehoek en bestaat uit een
zeer dicht bebouwd deel enerzijds en meer gefragmenteerde zones anderzijds. Het
bedrijventerrein Begijnenmeers vormt met de stationsomgeving een op zich staand
geheel. Het dicht bebouwd deel strekt zich uit in een strip langs de Dendervallei en
een strip loodrecht hierop langs de route van Denderleeuw naar Borchtlombeek (de
Opperstraat).
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Vandaag wordt het verkeer via de N207 om het oude centrum van Liedekerke
geleid. Deze route snijdt het dicht bebouwde deel ter hoogte van het centrum als
het ware in tweeën. Dit geeft conflicten naar oversteekbaarheid en leefbaarheid.
Bovendien is de overgang tussen de bebouwde kom en de open ruimte niet
duidelijk meer. De N207 loopt namelijk door een diffuus gebied dat deels
bebouwd (gefragmenteerde zone), deels braakliggend, deels bebost en deels door
de landbouw in gebruik is. Wandvorming ontbreekt langs deze straat. Een
aanpassing van het profiel van de weg dringt zich op.

Bedrijvenzone Begijnenmeers
Het bedrijventerrein ‘Begijnenmeers’ sluit in het noorden van de gemeente aan op
de Liedekerke Leefruimte. Het spoorwegtalud vormt een goede buffer tussen de
woonzone en het bedrijventerrein. Het station ligt strategisch tussen de centrale
woonzone en het bedrijventerrein in.
De bebouwing op het bedrijventerrein bestaat nagenoeg uitsluitend uit hangars van
één verdieping in open bebouwing. Tussen de gebouwen in ligt er dus nog veel,
vaak niet of amper gebruikte ruimte.
Naast de bedrijven liggen er ook een aantal handelszaken.

Woonomgeving Stationsstraat
Tussen drie wegen die evenwijdig lopen aan de Dender (namelijk de PoortstraatMeersstraat, de Stationsstraat en de Molenstraat), hebben zich in het noorden een
aantal dense bouwblokken gevormd. De meest noordelijke van deze bouwblokken
bevatten nog belangrijke groene binnengebieden. De inplanting van de huizen in
de zijstraten lijkt willekeurig ontstaan te zijn, wat vaak een pittoresk beeld geeft.
Tegen het centrum bevat de Stationsstraat een hoge concentratie aan
kleinhandelszaken. Soms doen er zich dan ook parkeerproblemen voor. Drie van
de vijf scholen en het oude kerkhof bevinden zich in dit noordelijke deel van de
strip.

Centrale as
Het midden van de strip is het functionele centrum en tevens het historische hart
van de gemeente. De Opperstraat en de Warandestraat zijn de belangrijkste
dragers. Ook hier treffen we een aantal kleinhandelszaken aan, naast de
bibliotheek, het administratief centrum met gemeentediensten, OCMW en politie
en de kerk. Het centrum is redelijk groen gebleven, hoewel het Gemeenteplein
momenteel een parkeerplaats is, die zo zijn pleinfunctie niet meer kan waarmaken.
Dwars door de vallei van de Dender sluit de Kasteelstraat met haar
kleinhandelszaken op dit centrum aan.

Woonomgeving Sportlaan
In zuidwestelijke richting zet de dicht bebouwde strip zich voort volgens de
richting van de Dendervallei. Opvallend is hier de concentratie van
sportinfrastructuur (omgeving Sportlaan).
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Woonomgeving Opperstraat
De strip langs de Opperstraat sluit loodrecht aan op de dichtbebouwde strip langs
de Dendervallei in het centrum van de gemeente. Het bevat een vrij uniek compact
woonweefsel met tal van smalle dwarsstraatjes (de ‘Zijwegen’). De centrale as, de
Opperstraat, vormt hier met z’n talrijke kleinhandelszaken ook een functionele
aansluiting op het centrum.
Ook dit deel van de Opperstraat wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing.
Verkaveling ‘Kruisbeekveld’ sluit op dit compacte woonweefsel aan via de relatief
dichtbebouwde Velodroomstraat, Bombardonstraat en Hoefstraat.
De civiele bescherming heeft een belangrijke vestiging te Liedekerke aan de
Laan1.

Gefragmenteerde zones
In het noordoosten van de gemeente, tussen Affligemsestraat en de strip langs de
van de Opperstraat, vormt een fragmentaire invulling met willekeurige
verkavelingen een diffuus overgangsgebied tussen het dicht bebouwde deel en het
landschap. De gefragmenteerde zones worden gekenmerkt door een sterke
afwisseling van bebouwde en onbebouwde delen, (kleine) appartementsgebouwen,
open en gesloten bebouwingen.
Een gelijkaardig diffuus overgangsgebied treffen we aan in het zuidoosten rond de
Sint-Gabriëlstraat, de Monnikbosstraat, de Hoefstraat, enz…

Impegem
In het uiterste zuidwesten ven de gemeente bevindt zich het gehucht Impegem dat
eigenlijk uit een aanéénschakeling van lintvormige woonstraten bestaat. Impegem
is net als Liedekerke een ouder gehucht, maar het heeft niet de felle groei gekend
die Liedekerke gekend heeft. Toch kan je de ontwikkeling van de bebouwing langs
de vallei ook hier waarnemen. Door de aanwezigheid van een aantal functies (een
kleine hoeveelheid handelaars en diensten, en kleuterschool) kan men hier van een
(lintvormige) kern spreken.

5.3

Groen-blauwe Hoefijzer
Het brongebied van de Kruisbeek sluit aan bij het brongebied van de Palitsebeek.
Hierdoor kan je binnen de gemeente nog een ringvormige natuurlijke structuur
onderscheiden met de valleien van de (Oude) Dender, de Palitsebeek en de
Kruisbeek-Hollebeek-Bellebeek als dragers.
De gordel kan een belangrijke, blijvende meerwaarde voor de gemeente betekenen
maar dreigt versnipperd te raken.
Drie belangrijke delen kunnen onderscheiden worden: een noordelijk en een
zuidelijk been en Liedekerkebos in het midden.
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Noordelijk been
Het noordelijke been van het groen-blauwe hoefijzer wordt gedragen door de loop
van de Hollebeek, de weilanden en bossen van de Valier en de Bogijnengracht.
De Valier bevat nabij de oostelijke gemeentegrens een historisch belangrijke
voetweg (processie-ommegang) die uitgeeft op de Muilenstraat. Recent werd een
belangrijk deel van de Valier aangekocht door de (lokale) natuurbeweging. Er is
een (natuureducatief) wandelpad. De Bogijnengracht ontwatert dit deel van de
gemeente. Ze wordt doorsneden door Affligemsestraat ter hoogte van het station en
buigt net ten westen van het station onder het spoorwegtalud door om vervolgens
achter de bedrijven op de Begijnenmeers uit te monden in de Dender.
De loop van de Hollebeek heeft nog deels goede structuurkenmerken (meanderend
patroon) en wordt doorsneden door de bebouwing langs de Muilenstraat. In het
zuiden splitst ze in tweeën en omarmt zo Liedekerkebos. Ten noorden van de Valier
wordt de Hollebeek doorsneden door een opeenvolging van infrastructuren alvorens
in de Bellebeek uit te monden: tweemaal door de Bosbaan, door het spoorwegtalud
en door de N208.

Liedekerkebos
Liedekerkebos vormt één van de grootste boscomplexen van de streek. Vooral
gedurende de weekends is het dan ook een belangrijke trekpleister voor recreanten.
Naast een uitgebreid rasterpatroon van voetwegen bevat het bos op een open plek
een speelweide met enkele speeltoestellen. Een deel van het bos rond het radioelektrisch centrum is niet toegankelijk.
Het bos wordt omarmd door de Hollebeek in het oosten en de Kruisbeek in het
westen. Ook in het bos bevinden zich nog een aantal kleinere waterloopjes en een
aantal kleine stilstaande waterfragmenten. Het is vooral de afwisseling van drogere
hogere delen en lagere natte gedeelten dat de (potentiële) natuurwaarde van het
gebied garandeert.
Tussen Liedekerkebos en de bebouwing langs de Laan 1 en de Rozenlaan van de
Liedekerke Leefruimte bevindt zich nog een aanééngesloten strip landbouwgrond
en een strip van bosfragmenten en graslanden.
Het bos is enkel toegankelijk vanuit de Edw. Schelfhoutstraat. Vanuit de Laan 2, de
Laan 1 en De Muilenstraat doorkruisen een aantal voetwegen de landbouwstrip wel,
maar er is geen brug over de Kruisbeek.

Zuidelijk been
Het zuidelijke been van het Groen-blauwe Hoefijzer wordt gedragen door de
Palitsebeek. Naast een belangrijk areaal landbouwgrond wordt het gebied
gekenmerkt door vele kleine bosfragmenten in het lagere en nattere deel van de
vallei. Een groot aantal voetwegen doorkruist het gebied, vaak echter zonder een
aaneengesloten structuur te vormen. De gemeentelijke begraafplaats maakt deel uit
van het gebied.
De vallei van de Palitsebeek wordt doorsneden door lintbebouwing langs de
Impegemstraat-Houtmarktstraat en langs de Pamelsestraat en door de Sportlaan. De
lintbebouwing langs de Edw. Schelfhoutstraat en de Gravenbosstraat, dreigt de
aansluiting tussen de open ruimte van de bovenloop van de Kruisbeek en
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Liedekerkebos met de open ruimte rond de Palitsebeek te hypothekeren. De
verkaveling ‘Kruisbeekveld’ werd bovendien op de bovenloop van de Kruisbeek
gerealiseerd.
Doordat de vallei van de Palitsebeek aansluit bij de woonwijken van Pijnegem en
de Monnikbosstraat en vooral bij het sport- en woongebied ter hoogte van de
Sportlaan, betekent deze vallei een belangrijke meerwaarde voor de Liedekerke
leefruimte.

5.4

Gravenbos
De verkavelingen ‘Monnikbos’ en ‘Gravenbos’ vormen, door hun omvang en de
verre ligging van het centrum van Liedekerke, een deelruimte op zich. Toch bevat
deze woonkern bijna geen voorzieningen, waardoor de bewoners aangewezen zijn
op winkels, ontspanning en diensten die in het centrum van Liedekerke of in
Borchtlombeek (Roosdaal) aangeboden worden. Het merendeel van de bevolking is
uitsluitend aangewezen op verplaatsingen per auto via de hoofdontsluitingas
Gravenbosstraat.
De woonkern Gravenbos dreigt door de lintbebouwing langs de Edw.
Schelfhoutstraat en de Gravenbosstraat met het centrum van Liedekerke te
vergroeien. Door de lintbebouwing wordt het moeilijk om te onderscheiden waar de
open ruimte eindigt en het centrum van Liedekerke begint. Bovendien treden er
conflicten op tussen doorgaand en plaatselijk verkeer. De lintbebouwing
hypothekeert de open-ruimteverbinding tussen Liedekerkebos en de vallei van de
Palitsebeek van de Groen-blauwe Gordel.
De verkavelingen zijn slecht in het zuidelijk open landschap geïntegreerd. Ook met
het Liedekerkebos in het noordwesten is er geen enkele vorm van integratie. Het
Beukenplein functioneert niet als groenruimte binnen de verkaveling. Een
functiewijziging dringt zich op. Gravenbos dient er afgewerkt te worden.

5.5

Zuidelijk landbouwgebied
Het zuidelijk agrarisch gebied wordt gekenmerkt door de sterk heuvelige structuur
(Pajottenland). Van op de heuvels heeft men bij helder weer zicht tot Brussel.
Onder andere de basiliek van Koekelberg, het Atomium en de hoge
appartementsgebouwen van Molenbeek en Anderlecht zijn op heldere dagen
zichtbaar.
De ontsluiting gebeurt over een stelsel van smalle landbouwwegen. Daarnaast
doorkruisen een aantal voetwegen het gebied.
Naast een belangrijk landbouwareaal komen ook natuurlijk waardevolle fragmenten
voor, vooral aansluitend bij de steilere hellingen en nattere gronden langs de
Palitsebeek. Door bebossing heeft het landschap in de vallei een meer gesloten
karakter.
De landbouw heeft een groot areaal moeten prijsgeven aan de nieuwe
verkavelingen van Pijnegem en Gravenbos. Een beperkte hoeveelheid verspreide
bebouwing ligt in het gebied. De recente bebouwing is vaak minder goed in het
landschap geïntegreerd.
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6. Woonbehoefte
6.1

Vraag
Recente evolutie van de bevolking
De bevolking van Liedekerke steeg tussen 1991 en 2000 met 2,6%: van 11.503
naar 11800. Op 1/1/2002 was ze weer lichtjes gezakt tot 11768 inwoners.
De evolutie van het bevolkingsaantal kan verklaard worden vanuit twee elementen,
nl. het natuurlijk saldo - het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal
sterfgevallen -, en het migratiesaldo - het verschil tussen het aantal inwijkingen en
het aantal uitwijkingen.
Het natuurlijk saldo verschuift langzaam van een licht overschot (maximaal +23 in
1996) naar een licht tekort (-25 in 2000), hetgeen te wijten is aan de gestadige
veroudering van de bevolking. Het migratiesaldo is logischerwijs meer aan
schommelingen onderhevig, met als uitersten -54 in 1995 en +137 in 1994. Dit
heeft te maken met het al dan niet tot stand komen van grote verkavelingen of
woonprojecten. De totale bevolkingsevolutie werd vooral door het migratiesaldo
beïnvloed en vertoonde dan ook behoorlijke jaarlijkse schommelingen (uitersten:
+138 in 1994, -63 in 1995).
De evolutie van de bevolking verschilde nogal van woonkern tot woonkern. De
sterkste bevolkingstoename tussen 1991 en 2000 is (enigszins verrassend) terug te
vinden in de woonkern Impegem (+12,4%). In Liedekerke-centrum nam de
bevolking toe met 2,7%, maar daarbinnen werd de afname in de eigenlijke
dorpskern (sectoren A001 en A032, -7,2%) gecompenseerd door de toename in de
wijken aan de rand van het centrum (Opperstraat en de twee zuidelijke
woonuitbreidingsgebieden Monnikbos en Bosland, + 11,4%). In Liedekerkestation nam de bevolking toe met 1,6%, in Gravenbos nam ze lichtjes af, nl. met
0,4%.

Actuele samenstelling van de bevolking
Zoals in nagenoeg alle gemeenten in Vlaanderen heeft de bevolkingspiramide van
Liedekerke een smalle basis, die het gevolg is van de sterke daling van het
geboortecijfer sinds eind jaren ’60. Voorts is er de klassieke scheefheid van de
grafiek in de hogere leeftijdscategorieën in het voordeel van de vrouwen (hogere
levensverwachting), en kan de negatieve invloed van de twee wereldoorlogen op
het geboortecijfer nog enigszins waargenomen worden.
Liedekerke heeft een relatief oude leeftijdsopbouw, in de zin dat er verhoudingsgewijs weinig jongeren zijn. Op 1 januari 2000 was 18,3% van de bevolking
jonger dan 18 jaar, duidelijk minder dan in het arrondissement Halle-Vilvoorde
(21,2%), de provincie Vlaams-Brabant (20,5%) en Vlaanderen als geheel (20,6%).
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Het aantal 65+-ers (16,4%) ligt dan weer iets lager dan het arrondissementeel,
provinciaal en Vlaams gemiddelde (allen 16,7%). Alle buurgemeenten hebben een
jongere bevolking dan Liedekerke (Ternat het meest uitgesproken met 21,4%
jongeren en 15,2% 65+-ers).
De woonkernen Impegem (20,4% jongeren) en Gravenbos (slechts 6,7% ouderen)
hebben de jongste bevolking. Liedekerke-centrum en Liedekerke-station zijn
vergelijkbaar en tellen beiden bijna evenveel of zelfs meer 65+-ers dan jongeren.
De statistische sector A001 (Centrum-zuid) telt zelfs 27% bejaarden en minder dan
16% jongeren.

Gezinssamenstelling
Een belangrijke factor voor de raming van de woonbehoeften van een gemeente is
het inzicht in de gezinssamenstelling van de bevolking. Het zijn immers de
gezinnen (huishoudens) en niet de individuele inwoners (tenzij het alleenstaanden
zijn) die de vraag naar woningen bepalen. Relevante elementen, naast het aantal
gezinnen (in absolute cijfers) zijn de gemiddelde gezinsgrootte, het aandeel van de
alleenstaanden en het aandeel grote gezinnen.
Op 1 januari 2000 telde de gemeente Liedekerke 4656 particuliere huishoudens,
wat overeenkomt met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,53; op 1/1/98 was dit
nog 2,58. Dit is een eerder gemiddeld cijfer, vergelijkbaar met de Oost-Vlaamse
buurgemeenten Denderleeuw (2,53) en Ninove (2,54), maar beduidend lager dan in
de Brabantse buurgemeenten Affligem (2,67), Ternat (2,68) en Roosdaal (2,73).
21% van de gezinnen waren eenpersoonsgezinnen, zowat 5% onder het Vlaams
gemiddelde. Tussen 1991 en 2000 is de gemiddelde gezinsgrootte gezakt van 2,64
tot 2,53. Liedekerke volgt daarmee de algemene trend van gezinsverdunning die
zich in nagenoeg alle Vlaamse gemeenten voordoet, maar aan een lager tempo (in
feite heeft dit proces zich in Liedekerke iets eerder ingezet).
Op het niveau van de verschillende woonkernen wordt de gezinsgrootte vooral
bepaald door de leeftijdsstructuur. De gemiddelde gezinsgrootte ligt ver boven het
gemeentelijke gemiddelde in Gravenbos (2,86) en Impegem (2,74) en eronder in
Liedekerke-station (2,38). Het percentage alleenstaanden varieert sterk: tussen
9,4% in Gravenbos en 24,6% in Liedekerke-station, maar ligt dus overal (ruim)
onder het Vlaamse gemiddelde. Het aandeel grote gezinnen (5 of meer personen)
ligt veruit het hoogst in de landelijke woonkern Impegem (9%, tegenover 4 à 5%
in de andere kernen).

Gesloten prognose van het aantal inwoners
Er kunnen twee soorten bevolkingsprognoses opgesteld worden: gesloten en open
prognoses. Een gesloten prognose is een prognose waarbij enkel rekening wordt
gehouden met de natuurlijke component, zijnde de te verwachten geboorten en
sterften. Deze worden berekend op basis van de huidige leeftijdsstructuur van de
gemeente en de overlevingskansen en vruchtbaarheidscijfers die berekend werden
door het NIS-Planbureau. Voor de overlevingskansen zijn dit cijfers op
provinciaal niveau (Vlaams-Brabant), de vruchtbaarheidscijfers zijn Belgische
gemiddelden. Bij een gesloten prognose wordt geen rekening gehouden met te
verwachten migraties (in- en uitwijkingen), wat wel het geval is bij een open
prognose.
In een conforme woonbehoeftenstudie is een gesloten bevolkingsprognose vereist.
Hierin komen immers de woonbehoeften van de eigen inwoners van de gemeente
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tot uiting. De migraties zijn trouwens veel moeilijker te voorspellen, aangezien ze
beïnvloed worden door tal van factoren (beschikbaarheid aan woningen of
bouwgrond, grond- en vastgoedprijzen, ligging en bereikbaarheid van de
gemeente, lokale werkgelegenheid, suburbanisatietrends,…). Deze factoren zijn
conjunctuurgevoelig en kunnen in sterke mate beïnvloed worden door het lokale en
bovenlokale beleid (sociale woonprojecten,…).
De berekening van de bevolkingsvooruitzichten gebeurt iteratief, jaar per jaar. Aan
de basis van de iteratie ligt de leeftijdsstructuur op 1 januari 1993, opgedeeld naar
geslacht en leeftijd. 1/1/1993 werd als vertrekdatum gekozen, overeenkomstig de
planperiode van het RSV (31/12/1992 – 31/12/2007).
De gesloten bevolkingsprognose werd doorgetrokken tot in 2013 om een iets
ruimer zicht op de toekomst te krijgen.
De berekening gebeurt in twee stappen:
•

•

Eerst wordt de bevolking verouderd door op elke leeftijd x, opgesplitst
naar geslacht, de overlevingskans toe te passen, hetgeen resulteert in het
aantal personen in de leeftijd x+1 het jaar nadien. Het complement hiervan
(de sterftekans) levert vanzelfsprekend het aantal overlijdens op.
Vervolgens worden de geboorten bepaald. Daartoe worden op de
vrouwelijke woonbevolking de specifieke vruchtbaarheidscijfers per
leeftijd (deze liggen het hoogst op een leeftijd van 28 à 29 jaar) en een
vaste verhouding jongens/meisjes (0,512/0,488) toegepast. Daarbij moet
ook nog met de overlevingskans van de pasgeborenen rekening gehouden
worden.

De resultaten van de gesloten bevolkingsprognose zijn als volgt:
•

•
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De bevolking van Liedekerke zou tussen 1993 en 2008 op natuurlijke
wijze aangroeien met 456 personen (+3,9%), maar tussen 2008 en 2013
afnemen met 111 eenheden (0,9%). Het bevolkingscijfer op 1 januari 2013
zou aldus 11892 bedragen. De effectieve bevolkingsevolutie blijft
enigszins achter op de prognose: op 1/1/1998 lag het werkelijke
bevolkingscijfer 77 personen lager dan de prognose, op 1/1/2002 is de
“achterstand” zelfs opgelopen tot 169.
Het aandeel van de vrouwen, dat in 1993 al vrij hoog lag, blijft nagenoeg
constant op 50,8. De veroudering van de bevolking zet zich wel door, niet
zozeer door een vermindering van het aantal kinderen (hun aandeel neemt
zelfs toe van 16 tot 17% tussen 1993 en 2008, maar daalt dan weer tot 16%
in 2013), maar door de toename van het aantal bejaarden: van 14,0% in
1993 tot 20,3% in 2013. Overigens wijkt de werkelijke leeftijdsstructuur in
1998 reeds duidelijk af van de prognose: er waren beduidend minder
kinderen, maar tegelijkertijd ook minder bejaarden dan voorzien.
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Tabel 3: Evolutie van het aantal inwoners in Liedekerke 1993-2013
1993

1998
prognose

1998
reëel

2003

2008

2013

Mannen

5678

5812

5786

5898

5911

5849

Vrouwen

5869

5992

5940

6073

6092

6043

0-14 jaar

1839

1878

1817

2020

2049

1883

15-64 jaar

8067

8044

8084

7857

7740

7598

65+ jaar

1621

1882

1825

2093

2215

2410

Liedekerke

11547

11803

11726

11971

12003

11892

Bron: berekeningen iris consulting o.b.v. NIS-gegevens

Gezinsevolutie
Bepaalde veronderstellingen moeten gedaan worden over de evolutie van de
huidige trend van gezinsverdunning.
De verlaging van de gemiddelde gezinsgrootte heeft twee oorzaken. Enerzijds
zorgt de veroudering van de bevolking voor een “automatische” daling van de
gemiddelde gezinsgrootte. Er zijn minder kinderen, die per definitie in een
meerpersoonsgezin leven, en meer ouderen die, tenzij ze samenwonen met hun
volwassen kind, tot een één- of maximaal een tweepersoonsgezin behoren.
Anderzijds is er het “echte” proces van gezinsverdunning t.g.v. de daling van het
aantal kinderen per gezin en de afname van het aandeel “klassieke” gezinnen
(koppels met kinderen) ten voordele van “alternatieve” gezinsvormen
(eenoudergezinnen, alleenstaanden, …), vnl. in de hand gewerkt door de stijging
van het aantal echtscheidingen en het aantal jongeren dat alleen gaat wonen. De
stabilisering van de vruchtbaarheidscijfers sinds de jaren ’90, na een lange periode
van daling, wijst erop dat de “echte” gezinsverdunning sterk afzwakt, en het in de
eerste plaats de veroudering van de bevolking is die de daling van de gemiddelde
gezinsgrootte in de hand werkt.
De inschatting van het aantal bijkomende gezinnen in Liedekerke vertrekt van de
prognose die in het RSV wordt gemaakt van de evolutie van de gemiddelde
gezinsgrootte per arrondissement en provincie tot 2007 (RSV, p.242). Volgens
deze prognose zal de gemiddelde gezinsgrootte in het arrondissement HalleVilvoorde dalen van 2,51 in 1998, over 2,41 in 2003 tot 2,34 in 2008. De
gezinsverdunning zou dus 4,0% bedragen in de eerste periode van 5 jaar en 2,9%
in de tweede periode.
Deze gezinsverdunningstempo’s werd vervolgens toegepast op Liedekerke. Aldus
zou de gemiddelde gezinsgrootte in 2003 2,48 bedragen en in 2008 2,41. Voor de
periode 2008-2013 werd de evolutie van gezinsverdunningstempo in de twee
voorafgaande periode van vijf jaar doorgetrokken. Dit levert een
gezinsverdunningstempo op van 2,1% en een gemiddelde gezinsgrootte van 2,36 in
2013. Voor 1993 en 1998 werden de werkelijke gezinsgroottes op dat moment
gehanteerd.
Tussen 1993 en 2008 zou het aantal gezinnen in Liedekerke aldus toenemen met
594 eenheden. Tussen 1993 en 1998 zijn er 148 gezinnen bijgekomen, 30 minder
dan voorzien volgens de gesloten prognose. De resterende woonbehoefte van
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Liedekerke voor de periode 1998-2008 bedraagt dus 446 woningen, waarvan 288
te realiseren vóór 2003 en 158 tussen 2003 en 2008. Bij doortrekking van de
prognose tot 2013 komen er nog eens 45 gezinnen/woningen bij na 2008.
Om bij benadering de behoeften per woonkern te kennen, werd in Tabel 4 de
natuurlijke toename van het aantal gezinnen evenredig verdeeld over de vier
onderscheiden woonkernen volgens het aantal gezinnen in 1998.
Tabel 4: Evolutie van het aantal gezinnen te Liedekerke 1998-2013
1993

1998
prognose

1998
reëel

2003

2008

2013

11547

11803

11726

11971

12003

11892

gezinsgrootte

2,63

2,58

2,58

2,48

2,41

2,36

aantal gezinnen

4396

4574

4544

4832

4990

5035

+178

+148

+288

+158

+45

Liedekerkecentrum

3098

+196

+108

+31

Liedekerkestation

696

+44

+24

+7

Gravenbos

490

+31

+17

+5

Impegem

260

+16

+9

+3

aantal inwoners

evolutie t.o.v.
voorgaande
tijdstip

Bron: berekeningen iris consulting o.b.v. NIS-gegevens

Behoefte aan sociale huisvesting
Als streefcijfer voor het aantal sociale woningen kunnen we tegen 2008 5% van
het totale woningpatrimonium vooropstellen. Dit zou op basis van de
gezinsprognose neerkomen op 250 sociale woningen, zijnde een toename met 117
woningen ten opzichte van het huidige aanbod. Dit aantal komt nagenoeg overeen
met de capaciteit van het voorziene bouwproject van Providentia in Monnikbos
(115 sociale koop- en huurwoningen). Tegen 2013 kan gestreefd worden naar 6%
sociale woningen (boven het huidig Vlaams en provinciaal gemiddelde). Dit komt
overeen met 302 woningen, een toename met nogmaals 52 sociale woningen.
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij plant een project aan de Opperstraat. Zij
voorziet een 40-tal woningen met een mix van huur en koop. Zij wenst een derde
woonlaag met twee bouwlagen te realiseren omwille van economische
rendabiliteit. De samenhangende parkings dienen voorzien te worden in een
ondergrondse parking.
Wat de behoefte aan bejaardenwoningen betreft, nemen we de richtwaarde over
die gehanteerd wordt door de Vlaamse overheid, nl. 3% van het totaal aantal 60+ers. Volgens de gesloten prognose komt dit overeen met 89 bejaardenwoningen in
2008. Dit is dan ook de behoefte, aangezien er momenteel geen aanwezig zijn. In
de periode 2008-2013 zouden er daar nog eens 9 bij moeten komen.
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6.2

Aanbod: bestaande woningvoorraad
Leegstaande en verkrotte gebouwen en/of woningen
In mei 2002 waren 30 langdurig leegstaande woningen geregistreerd in de
gemeente. De (geregistreerde) leegstand is dus beperkt in Liedekerke (minder dan
1% van het totale woningpatrimonium). Dit is de meest structurele leegstand, die
valt onder de leegstandstaks; de effectieve totale leegstand op één bepaald
moment, inclusief de frictieleegstand die noodzakelijk is om verhuisbewegingen
toe te laten, zal beduidend hoger liggen. Deze frictieleegstand ligt doorgaans
tussen 2 en 3% voor buitengebiedgemeenten, wat in het geval van Liedekerke zou
neerkomen op 95 à 140 woningen.
80% van de leegstaande woningen bevindt zich in Liedekerke-centrum, en de helft
daarvan (11 panden) liggen in de Opperstraat of één van haar zijstraatjes. Een
tweede probleemstraat op het vlak van leegstand is de Stationsstraat (7 panden).
Aangezien het woningpatrimonium van Liedekerke relatief oud en van beperkte
kwaliteit is, ligt de vervangings- of renovatiebehoefte, ondanks de beperkte
structurele leegstand, wellicht toch vrij hoog. Het meest urgent daarbij zijn de
Opperstraat (en zijwegen) en de Stationsstraat.

Sociale huisvesting en bejaardenhuisvesting
Liedekerke telt geen sociale huurwoningen. Er zijn wel drie sociale verkavelingen
met in totaal 133 kavels. Deze 133 sociale woningen en kavels vertegenwoordigen
samen 2,9% van het totaal aantal woningen (gezinnen), hetgeen ver onder het
provinciaal en Vlaams gemiddelde is (5,8%).
De sociale verkavelingen liggen alle drie in de deelkern Liedekerke-centrum, meer
bepaald aan de oost- en zuidoostzijde van de bebouwde kom:


Bosland (Pijnegemstraat en omgeving) met 89 loten;



Monnikbos (Rozemarijnlaan) met 29 loten;



Verlorenkoststraat met 15 loten.

Bosland en Monnikbos zijn projecten van Providentia c.v. (Asse), Verlorenkost
van de Gewestelijke Maatschappij voor volkshuisvesting c.v. (Sint-Pieters-Leeuw).
In Bosland gaat het om sociale koopwoningen, bij de twee andere projecten om
sociale kavels. Bosland en Monnikbos liggen beiden in woonuitbreidingsgebied en
zijn mogelijk gemaakt door de BPA’s “Saldoplan deel I” en “Saldoplan deel II”.
Providentia c.v. heeft plannen voor het aansnijden van het noordelijk deel van het
woonuitbreidingsgebied Monnikbos om er sociale huur- en koopwoningen te
realiseren. Het terrein is volledig eigendom van Providentia c.v.. Er worden 49
eengezinswoningen en 66 appartementen voorzien, in totaal dus 115
woongelegenheden.
Daarnaast beschikt het OCMW over 11 woningen in de Verlorenkoststraat
(“Residentie Neerkouter”) die niet echt als sociale woningen kunnen beschouwd
worden, maar voorbehouden zijn voor mensen die wegens brand e.d. tijdelijk niet
over een woning beschikken, of voor asielzoekers.
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Qua bejaardenhuisvesting zijn er in Liedekerke momenteel geen
bejaardenwoningen. Wel zijn er 42 serviceflats in aanbouw naast en door het
rustoord Sint-Rafaël. Deze woningen bevinden zich evenwel op het grondgebied
van Denderleeuw (in tegenstelling tot het rustoord zelf dat nog net op Liedekerks
grondgebied ligt). Het rustoord zelf telt 230 bedden.

6.3

Potentiële woningvoorraad
______ Kaart 16: inventaris binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden

Bepaling van het aantal potentiële woningen - Methode
Om het aantal potentiële woningen te bepalen wordt om te beginnen een overzicht
gemaakt van alle momenteel (toestand begin 2002) onbebouwde percelen die
juridisch bebouwbaar zijn, m.a.w. gelegen zijn in een woongebied, landelijk
woongebied, woonuitbreidingsgebied, woonbestemming in goedgekeurd BPA of
goedgekeurde verkaveling. Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen
percelen gelegen in goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen, andere percelen
langs bestaande (uitgeruste) wegen en percelen gelegen in binnengebieden.
Bij het eerste type percelen ligt het aantal potentiële woningen vast in de
verkavelingsvergunning.
Aan het tweede type percelen wordt het aantal potentiële wooneenheden toegekend
op basis van de perceelsbreedte aan de straatkant. Deze hangt af van het gewenste
bebouwingstype. Voor de percelen gelegen buiten de BPA’s (het overgrote deel in
Liedekerke) wordt het dominante bebouwingstype genomen van het betreffende
straatsegment. Volgens omzendbrief RO 97/03 moeten de volgende richtbreedtes
gehanteerd worden: 6-10 m voor gesloten bebouwing, 10-15 m voor halfopen
bebouwing en 15-20 m voor open bebouwing. Bij de bepaling van het aantal
potentiële woningen wordt algemeen zoveel mogelijk rekening gehouden met de
bestaande percelering en woondichtheid.
De aanpak voor de percelen in binnengebieden is volledig anders. Hier wordt
gewerkt met de gezamenlijke oppervlakte van aaneengrenzende ingesloten
percelen. De grenzen van de binnengebieden werden zo realistisch mogelijk
gekozen, m.a.w. zoveel mogelijk rekening houdend met de bestaande percelering.
Het zijn ook niet allemaal binnengebieden in de strikte zin van het woord,
aangezien heel wat “binnengebieden” aan één of meerdere zijden tot aan de
openbare weg reiken.
Op de aldus berekende oppervlakte werd een bepaalde woningdichtheid toegepast.
Dit is een bruto-dichtheid: de oppervlakte die ingenomen wordt door aan te leggen
ontsluitingswegen e.d. is hierin meegeteld. Het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) legt aan de kernen van het buitengebied, waartoe Liedekerke
behoort, een richtcijfer van 15 woningen per ha op. Dit komt, ingeval van
eengezinswoningen, dus neer op een gemiddelde bruto-kavelgrootte van 667 m².
Uitgaande van een verlies van gemiddeld 25% voor wegenis en ander openbaar
domein komt dit overeen met een netto kavelgrootte van 500 m². Sommige
binnengebieden bestaan gedeeltelijk uit (delen van) nog niet (volledig)
gerealiseerde verkavelingen.
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Bij de bepaling van de theoretische woningvoorraad werd de standaard
woningdichtheid van 15 woningen per ha toegepast. Bij de afweging tussen vraag
en aanbod (hoofdstuk 4) zal echter wel met het effectieve aantal woningen gewerkt
worden dat voorzien is in de verkavelingsvergunning.
De hierboven beschreven methodologie geldt in feite voor eengezinswoningen.
Een zeker deel van de toekomstige woningbehoefte zal echter uit appartementen en
studio’s bestaan (cfr. vraag naar kleine woningen voor alleenstaanden en kleine
gezinnen). Voor de binnengebieden maakt dit geen verschil: de aangegeven
woningdichtheden kunnen zowel op één- als meergezinswoningen slaan. De
onbebouwde percelen in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen zijn quasi
uitsluitend voorzien voor eengezinswoningen. Ook bij de percelen langs uitgeruste
wegen is een correctiefactor in het geval van Liedekerke niet echt nodig, aangezien
maar 10% van de huidige woningvoorraad uit appartementen bestaat.

Aansnijdingsmogelijkheden van de binnengebieden in woongebied
Liedekerke telt 14 binnengebieden gelegen in (landelijk) woongebied, met een
gezamenlijke potentiële woningvoorraad van 548 woningen (31,7% van de totale
voorraad). Van deze 14 gebieden liggen er 7 in de deelkern Liedekerke-centrum,
zes in Liedekerke-station en één in Gravenbos (dit is tevens het enige binnengebied
dat in landelijk woongebied ligt). Alle binnengebieden zijn relatief klein (minder
dan 3 ha), met uitzondering van gebied F, ten oosten van de Affligemsestraat, dat
ruim 18 ha groot is en op haar eentje bijna 50% van de woningvoorraad in deze
categorie omvat.

Liedekerke-centrum
aantal
woningen

ligging (afstand in vogelvlucht) / bestemming

ontsluiting

grondgebruik /
opmerkingen

G

23

150-400 m ten ONO van
gemeentehuis; gelegen in
BPA Papenberg (zal in
herziening gesteld worden); diverse verkavelingen

grenzend aan Fabriekstraat in Z, Affligemsestraat in O en Papenbergstraat in N

weiland, grotendeels
omhaagd, met 1 centrale
villa; 2 nieuwe huizen
langs Papenbergstraat;
BPA-bestemming: open
en gesloten bebouwing
langs Fabrieksstraat en
Papenbergstraat, “zone
voor uitgestelde bewoning” (1) in centrum; bij
herziening BPA wordt
deze zone omgezet in
parkzone

H

8

300-400 m ten O van
gemeentehuis; gelegen in
BPA Papenberg (zal in
herziening gesteld
worden)

grenzend aan
Affligemse-straat in W

“grasveld” en omheinde
tuinen; BPA-bestemming
“zone voor uitgestelde
bewoning” (1)

I

9

400-550 m ten O van
gemeentehuis; gelegen in
BPA Papenberg (zal in
herziening gesteld
worden); 1 perceel met
verkaveling

grenzend aan Meregracht
in W en Fabriekstraat in
Z

verwilderd weiland met
enkele fruitbomen; BPAbestemming: gesloten
bebouwing (centraal) en
groepswoningbouw
(hoeken)

iris consulting

GRS LIEDEKERKE _________________________________________________________________
Deel I - 87
Woonbehoefte

J

14

100-200 m ten ZZO van
gemeentehuis; centraal
deel in verkaveling

grenzend aan Beysstraat
in Z, doorsneden door
Heuvelkouterweg (pad)

tuinen, boomgaard en
weiland (ommuurd);
rooilijn- en onteigeningsplan in opmaak

K

16

250-400 m ten Z van
gemeentehuis; quasi
volledig ingenomen door
4 verkavelingen

grenzend aan Beysstraat
in N en Bakkerijstraat in
W, doorsneden door
Muurweg

4 huizen in aanbouw
langs Muurweg (verkaveling), rest akkerland en
braak terrein

L

27

400-600 m ten ZO van
gemeentehuis

volledig ingesloten, enkel
ontsluitbaar via vrij smal
landbouwperceel naar
Sint-Gabriëlstraat (O),
via voetpad verbonden
met Pamelsestraat

tuinen, bosje en 1 akkerlandperceel (ontsluiting)

M

17

1450-1600 m ten OZO
van gemeentehuis, in
wijk Kruisbeekveld;
volledig in verkaveling

ontsluitbaar via Palmenlaan (momenteel doodlopend op terrein)

boomkwekerij en akkerland

(1): “zone voor uitgestelde bewoning”: grondreserve (type woonuitbreidingsgebied) die in haar
bestaande feitelijke toestand wordt behouden, zolang de noodzakelijkheid van het bouwen van
woningen in deze zone niet is aangetoond)

Liedekerke-station
aantal
woningen

ligging (afstand in vogelvlucht) / bestemming

ontsluiting

A

39

1300-1500 m ten NO van
gemeentehuis, 350-500 m
ten ZZO van station

grenzend aan
Affligemse-straat in ZW

weiland en bos; in Z
overstort

B

30

1250-1400 ten NO van
gemeentehuis, 200-450 m
ten Z van station

grenzend aan
Affligemse-straat in NO

bos en weiland; in Z tuin;
gebied met overstromingsgevaar

C

15

1000-1150 m ten NNO
van gemeentehuis, 450600 m ten ZW van
station

grenzend aan Visserveldstraat (smal) in N, ontsluitbaar via oprit
parking feestzaal in Z
(Kawater-straat)

diepe tuinen en parking
feestzaal (ontsluiting)

D

27

750-900 m ten NNO van
gemeentehuis, 700-850 m
ten ZZW van station

volledig ingesloten, enkel
ontsluitbaar via toegang
tot autoboxen in O
(Stationsstraat)

diepe tuinen, tennisvelden, in NO autoboxen
(ontsluiting)

E

32

800-1100 m ten NO van
gemeentehuis, 700-950 m
ten Z van station

grenzend aan
Affligemse-straat in ZO
en Omme-gangstraat in
NW, door-sneden door
Bunder-straat en
Meregracht

weiland en enkele diepe
tuinen
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F

272

750-1450 m ten NO van
gemeentehuis, 500-1250
m ten ZZO van station;
diverse verkavelingen;
ZW deel gelegen in BPA
Papenberg (zal in herziening gesteld worden)

grenzend aan
Affligemse-straat in NW
en Rozen-straat in N,
doorsneden door
Meregracht, Pekenomenstraat, Salvialaan
en Dahlialaan, ontsluiting
via Laan 1 in ZO

voornamelijk weiland
met knotwilgen en
akkerland, langs
Affligemse-straat
verwilderd “gras-veld”,
enkele nieuwe huizen in
ZW, jeugdvoetbalterreinen Laan 1
in ZO; BPA-bestemming
ZW deel: open en
gesloten bebouwing
langs Meregracht en
Pekenomenstraat,
bouwverbod langs
Affligemsesteenweg

ligging (afstand in vogelvlucht) / bestemming

ontsluiting

grondgebruik /
opmerkingen

Gravenbos
aantal
woningen
N

19

2450-2600 m ten OZO
van gemeentehuis, in
wijk Gravenbos

ontsluitbaar via
Lijsterlaan (momenteel
doorlopend op terrein)

diepe tuinen met
koterijen

Aansnijdingsmogelijkheden in woonuitbreidingsgebieden
Liedekerke beschikt over vijf woonuitbreidingsgebieden, waarvan er twee ten dele
reeds volgebouwd zijn. Er zijn geen echt grote woonuitbreidingsgebieden,
waardoor de woningvoorraad in dit segment relatief beperkt is: 420 potentiële
woningen, ofte 24,3% van de totale voorraad.

Liedekerke-centrum
aantal
woningen

ligging (afstand in vogelvlucht) / bestemming

ontsluiting

grondgebruik /
opmerkingen

V

24

400-550 m ten ZZW van
gemeentehuis

enkel ontsluitbaar via
voetweg, uitkomend op
Vijfhoekstraat

voornamelijk diepe
tuinen, enkele weilanden akkerlandpercelen

W

18

500-700 m ten ZW van
gemeentehuis; straatgedeelte = woongebied;
N deel in verkaveling

grenzend aan Houtmarktstraat in NW

weiland met enkele
bomen

X

120
(plannen
Providentia: 37
extra)

700-1100 m ten ZO van
gemeentehuis; gelegen in
BPA Saldoplan I

grenzend aan SintGabriëlstraat (smal) in Z,
ontsluitbaar via Beysstraat in NW (momenteel
doodlopend in gebied)

weiland met aan W- en
N-rand deels diepe
tuinen; sociaal woonproject met 112
woningen voorzien in Z
en centraal deel door
Providentia (aan woondichtheid 22 won/ha)
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Y

7

1100-1200 m ten Z van
gemeentehuis; gelegen in
BPA Saldoplan II

volledig ingesloten, enkel
bereikbaar via voetwegels (1,5 m)

aangelegd parkje / speelpleintje (voorzien in
verkavelingsplan)

Z

110

950-1400 m ten Z van
gemeentehuis; gelegen in
BPA Saldoplan II

grenzend aan Graesbaan
in NW, ontsluitbaar via
twee bestaande straataanzetten naar Jagerspad

weiland, deels met
bomen; volledig eigendom van Providentia

Liedekerke-station
aantal
woningen

ligging (afstand in vogelvlucht) / bestemming

141

1400-2000 m ten NO van
gemeentehuis, 400-850 m
ten OZO van station;
straatgedeelte = landelijk
woongebied; diverse
verkavelingen

U

Ontsluiting

grondgebruik /
opmerkingen

grenzend aan Muilemstraat in Z, doorsneden
door pad kruisweg

weiland met 3 nieuwe
woningen langs Muilemstraat en 1 oude woning
aan kruisweg; 12 kapelletjes langs kruisweg
(Ommegang Ter Muilen)

Aantal potentiële woningen
In Tabel 5 worden de volgende categorieën onderscheiden:
• woningen in goedgekeurde verkavelingen (eventueel buiten woongebied en dus
zonevreemd gelegen) (386 woningen);
• woningen in woongebied of landelijk woongebied gelegen langs uitgeruste
wegen (374 woningen);
• woningen in woongebied of landelijk woongebied gelegen in binnengebied
(548 woningen);
• woningen in nog niet verkaveld woonuitbreidingsgebied (420 woningen).
Tabel 5: Aantal potentiële woningen per woonkern (begin 2002)
Woonkern

in goedgekeurde
verkaveling

woongebied - woongebied langs
in binnenuitgeruste
gebied
weg

Liedekerke-centrum

WG: 213 LWG: 7
totaal: 220

WG: 238
LWG: 1
totaal: 239

Liedekerke-station

WG: 47 LWG: 9
totaal: 56

WG: 70
LWG: 28
totaal: 98

iris consulting

in woonuitbreidingsgebied

G: 23 (1,50 ha) V: 24 (1,63 ha)
H: 8 (0,52 ha)
W: 18 (1,19 ha)
I: 9 (0,59 ha)
X: 120 (7,99 ha)
J: 14 (0,94 ha) Y: 7 (0,48 ha) Z:
K: 16 (1,09 ha)
110 (7,35 ha)
L: 27 (1,83 ha) totaal: 279 (18,64
M: 17 (1,12 ha)
ha)
totaal: 114
(7,59 ha)
A: 39 (2,59 ha) U: 141 (9,37 ha)
B: 30 (1,99 ha)
C: 15 (1,00 ha)
D: 27 (1,78 ha)
E: 32 (2,16 ha)
F: 272 (18,12 ha)
totaal: 415
(27,64 ha)

totaal

852

710
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Gravenbos

LWG: 62
ZV: 15
totaal: 77

Impegem

WG: 19
ZV: 1

totaal

LWG: 13
totaal: 33

WG: 279 LWG: 91
ZV: 16 totaal: 386

LWG: 1

N: 19 (1,29 ha)

---

97

WG: 18
LWG: 18
totaal: 36

---

---

69

WG: 326
LWG: 48
totaal: 374

548
(36,52 ha)

420
(28,01 ha)

1.728

Bron: berekeningen iris consulting o.b.v. inventaris onbebouwde percelen (WG: woongebied, LWG: landelijk
woongebied, ZV: zonevreemde verkaveling; A-Z: code binnengebied)

De totale potentiële woningvoorraad bedraagt aldus 1.728 woningen.

6.4

Praktische haalbaarheid
Bouwkavels in verkavelingen en langs uitgeruste weg
Kavels langs uitgeruste wegen (al dan niet in een goedgekeurde verkaveling)
komen in de praktijk slechts met mondjesmaat op de markt. Mogelijke redenen
hiervoor zijn dat het kavels betreft die door de eigenaar “opzij” gehouden worden
voor de (klein)kinderen; die in gebruik zullen blijven als landbouwgrond; die
geblokkeerd zijn omwille van erfeniskwesties of speculatieve overwegingen, enz.
Verder komt slechts een deel van de potentiële wooneenheden langs uitgeruste
wegen overeen met één perceel van geschikte breedte. De overige eenheden
kunnen pas gerealiseerd worden na opsplitsing, samenvoeging of herschikking van
percelen, en zullen dan ook veel moeilijker op korte termijn op de markt komen.
In de vakliteratuur wordt aangenomen dat omwille van deze redenen in een periode
van 10 jaar normalerwijs ca. 30% van alle juridisch beschikbare kavels op de
markt komt, zonder specifieke stimulerende maatregelen van de overheid. Via het
invoeren van een belasting op niet-bebouwde percelen en/of het opleggen van een
bouwverplichting op korte termijn (bvb. twee jaar) voor verkochte kavels in
goedgekeurde verkavelingen, kan de gemeente de realisatiegraad optrekken. Vraag
is of dit evenwel steeds wenselijk is: het merendeel van de verkavelingen ligt in de
eerder perifere delen van het woongebied en draagt dus weinig of niets bij aan de
vooropgestelde kernversterking.

Binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden
De haalbaarheid van de realisatie van binnengebieden in woongebied of woonuitbreidingsgebied hangt af van de eigendoms- en de perceleringsstructuur.
Idealiter is het volledige gebied eigendom van de publieke of private verkavelaar,
of is er minstens een akkoord met de eigenaars om hun perce(e)l(en) op te nemen
in de verkaveling, en gaat het om integrale, onbebouwde percelen. In de praktijk
wordt aan al deze voorwaarden eerder zelden verdaan. Binnengebieden, juridisch
afgebakend vanaf 50 m van de uitgeruste weg, kunnen voor een deel bestaan uit
delen van diepe percelen aan de straatkant. Dit is een situatie die de realisatie van
heel wat binnengebieden in Liedekerke geheel of gedeeltelijk hypothekeert, zeker
op korte termijn. Onteigening van de achterste delen van deze percelen is een dure
en vaak tijdrovende oplossing.
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Daarom werd ervoor geopteerd om de binnengebieden zoveel mogelijk af te
bakenen op basis van de werkelijke perceelsgrenzen, zonder rekening te houden
met de 50 m-lijn. Heel wat “binnengebieden” reiken langs één of meerdere zijden
tot aan de straat en zijn dus strikt genomen geen echte binnengebieden. Omdat ze
binnen het woongebied gelegen zijn, behouden we toch de naam binnengebied.

6.5

Gewenste differentiatie van het woningaanbod
Er is behoefte aan woningen in verschillende prijs- en grootteklassen en, t.g.v. de
veroudering van de bevolking, in groeiende mate aan specifieke woonvormen voor
bejaarden (bv. service flats). Ook moet er voldoende keuze zijn tussen bouwkavels,
koopwoningen en huurwoningen. Deze differentiatie is uiterst belangrijk in functie
van de gewenste bevolkingsevolutie en -samenstelling van Liedekerke.
Om de eigen jonge gezinnen met kinderen binnen de gemeente te kunnen houden,
en ze niet te laten verdringen door kapitaalkrachtiger inwijkelingen, is er nood aan
een groter aanbod van betaalbare (al dan niet sociale) bouwkavels en
koopwoningen. Deze zullen voornamelijk gerealiseerd worden in binnengebieden
in woongebied of, indien deze gebieden niet toereikend zijn of aansnijding niet
gewenst is, in woonuitbreidingsgebieden, aangezien het aanbod langs uitgeruste
weg quasi integraal in privé-handen is en vaak eerder op de hogere
marktsegmenten gericht is.
De veroudering van de bevolking en de toename van het aantal één- en
tweepersoonsgezinnen (gezinsverdunning) zorgen er voor dat zeker op langere
termijn ook de vraag naar kleinere woningen sterk zal toenemen. Het aanbod op dit
vlak is echter beperkt. Het relatief trage tempo waarin de private bouwpercelen
vrijkomen veroorzaakt bovendien een zeker immobilisme in twee richtingen.
Bewoners van een kleinere (huur)woning die een eigen grotere woning wensen
(bv. wegens gezinsuitbreiding) blijven noodgedwongen in hun woning wonen, die
daardoor niet vrijkomt voor kleinere gezinnen. Anderzijds blijven ouderen,
waarvan de kinderen het huis uit zijn, door het geringe aanbod aan kleinere
woningen (ev. sociale woningen of service flats) in hun “te” grote huis wonen, dat
op die manier evenmin beschikbaar is op de markt van de grotere koopwoningen.

6.6

Confrontatie vraag – aanbod
De theoretische reserve aan bouwkavels bood dus plaats aan 1.728 woningen,
waarvan er 760 of 44% gelegen zijn langs uitgeruste wegen en/of in goedgekeurde
verkavelingen. Aangezien dit de toestand begin 2002 is, moet het aantal woningen
gerealiseerd sinds 1998 (ca. 200) daar in feite bijgeteld worden om het aanbod in
1998 te kennen.
Uitgaande van een gemiddelde realisatiegraad van 30% over een periode van 10
jaar, komen er in de periode 1998 – 2008 ongeveer 290 wooneenheden bij.
De behoefte aan bijkomende woningen in de periode 1998-2008, uitgaande van de
eigen bevolking (gesloten bevolkingsprognose), bedraagt 446 woningen. Dit
betekent dat er 156 woningen moeten gerealiseerd worden in binnengebieden en/of
woonuitbreidingsgebieden.
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Een belangrijk aandeel van de resterende taakstelling wordt ingenomen door de
behoefte aan sociale woningen (zie § 3.1.4), omdat die doorgaans niet wordt
opgevangen in het vrijemarktsegment van kavels in verkavelingen en langs
uitgeruste weg. Aangezien de behoefte aan sociale woningen tot 2008 ingeschat
werd op 117 eenheden, houdt dit in dat ruim 25% van de totale bijkomende
behoefte van tot 2008 zal moeten toegewezen worden aan deze doelgroep.
Daar bovenop komt de behoefte aan bejaardenwoningen (89 woningen). Deze kan
wellicht opgevangen worden in het aanbod langs uitgeruste weg (kleinschaliger
projecten, deels privé-initiatief) en in een uitbreiding van het bestaande RVT.
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Kaart 16: inventaris binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden

iris consulting

___________________________________________________________________
GRS LIEDEKERKE
Deel I - 94
Woonbehoefte

iris consulting

GRS LIEDEKERKE _________________________________________________________________
Deel I - 95
Deelstudie: inventaris zonevreemde activiteiten

7. Deelstudie: inventaris zonevreemde
activiteiten
7.1

Zonevreemde recreatie
_________________________________ Kaart 17: Zonevreemde recreatie
In de gemeente Liedekerke is het probleem van de zonevreemde recreatie zeer
beperkt.
Tabel 6: Inventaris zonevreemde recreatie
Naam

Ligging

Manège en visvijvers

Monnikbosstraat Zuidelijk
Landbouwgebied
Sportlaan
Liedekerke Leefruimte
Pijnegemstraat Zuidelijk
(Holstraat)
Landbouwgebied
SintGroen-blauw hoefijzer
Gabriëlstraat

VK Liedekerke
VK Impegem
Voetbalplein St. Gabriël

Ligging

Opp
2ha

Opp GewPl
ZV
0.2 ha LWAG

1.8 ha
0.9 ha

1.4 ha AG
0.9 ha AG

1.5 ha

0.4 ha N

Enkel de voetbalterreinen van VK Impegem liggen volledig zonevreemd. Voor de
rest gaat het om gedeeltelijk zonevreemde infrastructuur.

Manege en visvijvers langs de Monnikbosstraat
De manege werd vroeger gebruikt voor paardenraces. Recenter werd op het
middenplein van de renbaan, op de loop van de beek, een visvijver geconstrueerd,
die later deels ingericht werd als forelkwekerij. Tegenwoordig is de activiteit rond
de visvijver en de manege echter afgebouwd. De activiteiten zijn op een beperkt
publiek gericht.
Het terrein behoort tot de deelruimte van het zuidelijke landbouwgebied. Het ligt
midden in de open ruimte en werd op de loop van de Kruisbeek ingeplant. Deze
Kruisbeek vormt het centrum van een kom in het sterk heuvelende landschap. De
grootschalige bebouwing valt hierdoor op in het voorts relatief open
landbouwlandschap. De gebouwen zijn bovendien niet gebufferd waardoor hun
impact op het landschap niet verzacht wordt. Wel werden recent
populierenaanplantingen uitgevoerd op naburige percelen, waardoor de bebouwing
deels aan het zicht onttrokken wordt. Ten noorden van de hangars zorgt een oude
hoogstamboomgaard voor buffering. De inplanting is niet in de nabijheid van de
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woonkern, noch nabij andere vormen van bebouwing gelegen (behalve één ruïne
van een oud boerderijtje ten noordwesten van de huidige boerderij) waardoor de
versnipperende werking groot is.
De Monnikbosstraat is een verkeersluwe weg van één baanvak van ongeveer 3 m
breed (landbouwweg.) De ontsluiting gebeurt via Roosdaal.

V.K. Impegem
De club is reeds 30 jaar actief op deze locatie. De club speelt niet in een officieel
competitieverband. Toch worden er elke twee weken wedstrijden gespeeld.
Het terrein ligt relatief ver van het centrum van Impegem en ver van het centrum
van de gemeente (op 1500 m van de kerk.)Het terrein ligt op relatief grote afstand
van de bebouwing. Het wordt langs de noord-, de oost- en de westzijde omgeven
door een relatief open landbouwlandschap. Aan de noordzijde wordt het begrensd
door een klein bosje. De infrastructuur bestaat uit 1 gebouw en één voetbalveld.
De Pijnegemstraat is een verharde landbouwweg van ca. 2.5 meter breed die ter
hoogte van het voetbalterrein overgaat in een niet voor autoverkeer geschikte
aarden weg.

VK Liedekerke
De club VK Liedekerke11 speelt in competitieverband (provinciaal niveau.) Er
wordt op regelmatige basis getraind op weekavonden en in weekends. Gedurende
de weekends vindt haast elke week een wedstrijd plaats.
Het terrein ligt samen met de overige recreatieve infrastructuur (ijsschaatsbaan,
‘sportschuur’ en zwembad) langs de Sportlaan, vlakbij het centrum van de
gemeente. Het wordt langs de noordzijde begrensd door de verschillende parkings
van de sportcluster-, langs de oost- en de zuidzijde door de vallei van de
Palitsebeek en langs de westzijde door een kleine weide die tussen het
hoofdvoetbalveld en de bebouwing langs de Houtmarktstraat in ligt. Ten oosten
van het hoofdvoetbalveld bevindt zich het oefenveld.
De bebouwing bestaat uit één gebouw van één bouwlaag. Aan de west en zuidzijde
van het terrein bevinden zich nog een paar kleinere (sta)tribunes.

11

Voorheen SK Liedekerke - Lombeek
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De Sportlaan is een relatief brede lokale weg (2x1) met gescheiden fietspad langs
beide zijden die de Pamelsestraat verbindt met de Houtmarktstraat. Daarnaast is het
terrein ook nog bereikbaar via een fietspad langs het Broekenbospad.

Voetbalterrein St-Gabriël
Deze terreinen zijn in gebruik voor de school St-Gabriël. Vroeger werd het terrein
gebruikt door een lokale voetbalploeg. Momenteel worden ze niet voor recreatieve
doeleinden buiten de schoolactiviteiten gebruikt.
Een deel van het terrein ligt in natuurgebied. Het terrein sluit langs de westzijde
aan bij de bestaande bebouwing van Liedekerke. Naar het noorden sluit het aan bij
de bebouwing van de school. Naar het oosten en westen sluit het aan bij de vallei
van de Palitsebeek (bos en weiland).

7.2

Bedrijvigheid
_________________________________ Kaart 18: Zonevreemde bedrijven
Het aantal zonevreemde bedrijven te Liedekerke is zeer beperkt.
Een aantal bedrijven op de Begijnenmeers kent een beperkte (technisch-juridische)
zonevreemdheid: op het gewestplan werd een deel van hun perceel als nietbedrijventerrein ingekleurd. Het gaat meer bepaald om een bufferstrook langs de
Dender en een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut nabij het
station. Twee bedrijven liggen in de bufferstrook, 8 bedrijven liggen geheel of
gedeeltelijk in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
Een aantal bedrijven ligt in woongebied en veroorzaakt hinder voor de
omwonenden. Het gaat om 3 bedrijven in het hoofddorp Liedekerke.
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7.3

Zonevreemde woningen
________________________________ Kaart 19: Zonevreemde woningen
De gemeente Liedekerke kent slechts een zeer beperkte problematiek wat betreft
de zonevreemde woningen. In totaal telt de gemeente 68 zonevreemde woningen.
Tabel 7: Zonevreemde woningen
Niet-kwetsbare bestemmingen
Gebied voor Gemeenschapsvoorzieningen
Agrarisch gebied
Landschappelijk Waardevol Agrarisch gebied
Kwetsbare bestemmingen
Recreatiegebied
Natuurgebied
Totaal

3
24
35
2
4
68

Zes woningen liggen in kwetsbaar gebied. Het betreft één woning in natuurgebied
langs de Dommelingen, één woning in natuurgebied langs de PamelsestraatBouchtweg, twee woningen in natuurgebied langs de Pijnegemstraat-Palitsebeek
en twee woningen in recreatiegebied langs het Bospad.
Een groot aantal zonevreemde woningen liggen in een woonlint tussen
goedgekeurde verkavelingen. Ze zijn grotendeels het gevolg van de inmiddels
afgeschafte opvulregel.

Clusters zonevreemde woningen
Er worden 5 concentraties van zonevreemde woningen onderscheiden:
1. Eén groep zonevreemde woningen ligt gemeentegrensoverschrijdend in het
noordoosten van de gemeente aan weerszijde van de Hollebeek, langs de
Bosbaan, gekneld in de spie tussen de twee spoorlijnen.
2. Aansluitend bij de bebouwing van het hoofddorp ligt een groep zonevreemde
woningen aan weerszijden van de Pamelsestraat, ter hoogte van de
Pijnegemstraat. Deze woningen liggen in de vallei van de Palitsebeek.
3. Een tweede groep van zonevreemde woningen langs de Pamelsestraat, ter
hoogte van de Bouchtweg, ligt relatief geïsoleerd in een voorts open
landbouwgebied.
4. Het grootste deel van de zonevreemde woningen langs de Pamelsestraat op de
grens met de gemeente Roosdaal ligt in een verkaveling. Ze sluiten aan op een
strip landelijk woongebied.
5. Het bebouwingslint langs de Gravenbosstraat telt een aantal zonevreemde
woningen. Ze sluiten aan bij het bebouwingslint en de verkavelingen.
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Verspreide zonevreemde woningen
De echt verspreide zonevreemde woningen zijn over het algemeen (verbouwde)
historische woningen (kleine hoeves). De verspreide zonevreemde woningen
worden besproken aan de hand van de deelruimten.
Tabel 8: Verspreide zonevreemde woningen
Deelruimte
Liedekerke
Leefruimte

Groen-blauw
Hoefijzer

Niet-kwetsbaar
Een belangrijk aantal verspreide
zonevreemde woningen komt voor
te Impegem. Deze woningen sluiten
aan bij het woongebied.
Daarnaast liggen een beperkt aantal
woningen in gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen aan de
rand van het woongebied.
Eén woning is gelegen op het
bedrijventerrein.
Een beperkt aantal zonevreemde
woningen komt voor. Woningen
liggen hoofdzakelijk in de omgeving
van de Palitsebeek.

Dendervallei

Er zijn geen zonevreemde
woningen.

Zuidelijk
agrarisch gebied

Een clustering van verspreid
liggende woningen komt voor rond
Gravenbos.
In het open landbouwlandschap
liggen een beperkt aantal woningen
(ca. 3).
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Kwetsbaar
Er zijn geen verspreide zonevreemde
woningen.

Eén woning is gelegen in
natuurgebied, maar sluit aan bij het
woongebied langsheen de
Impegemstraat en ligt op de rand van
de vallei.
Een andere woning ligt deels in
natuurgebied, deels in agrarisch
gebied.
Het betreft twee woningen: één in
randstedelijk groengebied en één in
natuurgebied. Zij liggen in een
deelruimte van Vlaams niveau.
Er zijn geen zonevreemde woningen.
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Kaart 19: Zonevreemde woningen
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8. Kwaliteiten, knelpunten en
potenties
Kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgebreide hoofdkern met aangename woonmilieus en concentratie aan
handel, diensten en voorzieningen.
Voorzieningen zijn geclusterd in of aan de rand van de hoofdkern.
Reeds behoorlijk hoge dichtheden in het centrum.
Groot en gediversifieerd aanbod van natuur en groen.
Liedekerkebos als groot bosgebied met belangrijke ecologische en
recreatieve functie.
Vallei van de Dender als natuurelement in de onmiddellijke nabijheid van
het centrum.
Sportlaan – Heuvelkouter als goed uitgebouwde sport- en recreatiecluster
grenzend aan het centrum.
Reeds uitgebreid netwerk van recreatieve en functionele verbindingen voor
zacht verkeer.
Goede bereikbaarheid van de gemeente via de weg en via het openbaar
vervoer.
N207 fungeert als omleidingsweg en houdt deel van het doorgaand verkeer
uit het centrum.

Knelpunten
•

•

•
•

•
•
•
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Hoge dichtheid in de delen van de hoofdkern vereist aangepast beleid met
aandacht voor kwaliteitsvolle open ruimten en een hoogwaardig openbaar
domein.
Momenteel geldt een omschrijving van de gewestplanvoorschriften welke
inhoudt dat de bovenste woonlaag van een pand kan bestaan uit twee
bouwlagen. Deze regelgeving kan op verschillende manieren
geïnterpreteerd worden waardoor de praktische toepassing sterk
bemoeilijkt wordt. De toepassing van de voorschriften van het gewestplan
leidt indirect ook tot leegstand. De gewestplanbeperking betreffende het
aantal bouwlagen verhindert doeltreffende verdichting.
De wijk Gravenbos dient verder afgewerkt en gestructureerd te worden tot
een volwaardige woonwijk in de nederzettingsstructuur van Liedekerke.
Het woonaanbod voor senioren dient verder uitgebouwd en gediversifieerd
te worden, gekoppeld aan een selectieve ontwikkeling van het rusthuis
Sint-Rafaël.
De rand van de Dendervallei is een weinig aantrekkelijk waterfront.
In de vallei van de Dender liggen veel overstromingsgevoelige gebieden.
Problematiek van zonevreemde functies, alhoewel redelijk beperkt.
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•

•

•
•
•
•

Begijnemeers is in realiteit een gemengd regionaal/lokaal bedrijventerrein.
Door de aanwezigheid van een aantal functies die in principe niet
thuishoren op een bedrijventerrein, zoals het gemeentelijk containerpark, is
er geen ruimte voor bijkomende bedrijven of uitbreiding van bestaande
bedrijven. Er is evenmin ruimte voor niet-produktiegebonden economische
functies en diensten.
Het bestaande handelscentrum langs de Stationsstraat heeft te leiden onder
een zekere leegloop. Het gemeenteplein heeft nood aan een algemene
opwaardering met aandacht voor de verblijfsfunctie op het plein.
Excentrische ligging van het station.
Tekort aan parkeerruimte in het centrum en in de nabijheid van het station.
Barrièrewerking van de N207.
In het verleden zijn veel buurt- en voetwegen verdwenen.

Potenties
•

•

•
•
•

Woonbehoefte kan opgevangen worden in groot aanbod aan potentiële
bouwgrond in binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden. Tegelijk
noodzaakt dit aanbod een gefaseerde aansnijding volgens een
prioriteitenstelling.
Stationsomgeving als potentieel te ontwikkelen strategische lokatie,
waarbij het station zelf verder kan uitgebouwd worden tot een multimodaal
verkeers- en vervoersknooppunt.
Creëren van een aaneengesloten open-ruimtestructuur met recreatief
medegebruik door netwerk fietsroutes, wandelwegen en watertoerisme.
Onder voorwaarden zijn de veelvuldig aanwezige groen- en
natuurgebieden geschikt voor recreatief medegebruik.
Er zijn ruimtelijke potenties voor het verder uitbouwen van de sportcluster
aan de Heuvelkouterlaan, in relatie tot het centrum enerzijds en de valei
van de Palitsebeek anderzijds.
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